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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Política de Privacidade da Associação Santa Cruz de Araguaína (Colégio Santa 

Cruz) foi criada para demonstrar o compromisso da Instituição com a segurança e a 

privacidade dos dados coletadas. Essa política procura esclarecer como o Colégio Santa 

Cruz coleta e trata seus dados, caso você forneça algum. Para fins desta Política de 

Privacidade, você deve considerar o Colégio Santa Cruz como controlador dos seus dados 

pessoais. Recomenda-se uma verificação regular dessa política, que está sujeita a 

alterações periódicas sem aviso prévio. 

Com a missão de vencer os desafios do nosso tempo, através de um constante 

processo de renovação e inovação, em todos os aspectos do Sistema Educacional, que 

passamos a apresentar esta Política de Privacidade, para que você conheça melhor nossas 

responsabilidades com seus dados pessoais. 

 

PARA QUEM SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE? 

 

Essa política é para você. Seja um aluno, pai, responsável, colaborador ou 

pessoa que se relaciona com o Colégio Santa Cruz. Se você está apenas visitando nosso 

site ou conhecendo nossos serviços, essa política também se aplica a você. 

A sua privacidade e o sigilo de suas informações são muito importantes para 

nós. Quando você nos procura e utiliza nossos serviços, tomamos os cuidados necessários 

para garantir a proteção, o sigilo e o uso adequado dos seus dados pessoais. 

O Colégio Santa Cruz adota as melhores práticas de segurança para garantir a 

integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados coletados, adotando 

mecanismos de proteção contra uso indevido, fraudes e danos. Além disso, se compromete 

a proteger os dados pessoais que coleta e utiliza, zelando pelo tratamento ético, 

transparente e responsável. 

Como agente de tratamento de dados, nós determinamos como e porque 

utilizamos seus dados pessoais e, se você quiser, pode ter acesso a todas essas 

informações. 
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COMO COLETAMOS SEUS DADOS 

 

Você nos fornece seus dados quando: 

▪ entrar em contato com nossos meios de comunicação (WhatsApp, site, telefone, etc); 

▪ utiliza ou contrata nosso serviço. 

 

Nós coletamos os seus dados quando: 

▪ você navega no nosso site na internet. 

 

PARA QUE UTILIZAMOS SEUS DADOS 

 

No Colégio Santa Cruz nós utilizamos seus dados pessoais apenas para fins 

legítimos, lícitos e relacionados com o serviço oferecido. 

O tratamento dos dados pessoais tem as seguintes finalidades: 

 

▪ Identificar e entrar em contato com o titular para fins de relacionamento comercial e 

pedagógico; 

▪ Elaborar contratos comerciais e emitir cobranças contra o titular ou seu responsável 

legal; 

▪ Enviar ou fornecer ao titular produtos e serviços, de forma remunerada ou gratuita; 

▪ Promover propaganda de produtos e serviços, personalizados ou não, ao perfil do 

titular; 

▪ Utilizar tais dados em pesquisas de mercado, a fim de ofertar novos produtos ou 

serviços; 

▪ Utilizar tais dados para emissão de notas fiscais e documentos financeiros correlatos; 

▪ Utilizar tais dados para facilitar a prestação de serviços diversos, além dos 

primariamente contratados, desde que o cliente também demonstre interesse em 

contratar novos serviços; 

▪ Cumprimento de obrigações legais. 
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O COLÉGIO SANTA CRUZ CUIDA DE SEUS DADOS 

 

Nossos processos são constantemente adequados para utilizarmos apenas as 

informações necessárias. Repudiamos e não autorizamos o tratamento de dados para fins 

discriminatórios ilícitos ou abusivos. 

Monitoramos o uso de dados pessoais e analisamos as suspeitas de tratamento 

indevido sob os aspectos legal e disciplinar. 

Possuímos planos de resposta a incidentes e de continuidade dos negócios, que 

são constantemente atualizados. 

Adotamos processos e políticas internas que asseguram o cumprimento de 

normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. 

 

COMPARTILHANDO DADOS COM TERCEIROS 

 

Quando necessário para viabilizar a prestação do serviço contratado por você, 

nós podemos compartilhar seus dados pessoais com outras empresas, nas quais o Colégio 

Santa Cruz mantém contratos. 

Ainda podemos compartilhar seus dados pessoais com órgãos reguladores, 

órgãos fiscalizadores, outras autoridades e órgãos oficiais ou empresas de auditoria, com 

o propósito de cumprir a legislação vigente ou atender demandas legais. 

Quando compartilhamos dados com terceiros, são compartilhados apenas os 

dados necessários ao cumprimento das atividades e de acordo com as salvaguardas e boas 

práticas. 

 

ARMAZENAMENTO DE DADOS E REGISTROS 

 

Todos os seus dados e registros de atividades são armazenados em bancos de 

dados próprios e reservados em centros de dados exclusivos, o que aumenta a segurança 

das informações coletadas. 
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Os dados coletados e os registros de atividades serão armazenados em ambiente 

seguro e controlado pelo prazo mínimo estipulado pela legislação brasileira. Caso haja 

solicitação do titular, os dados poderão ser apagados antes desse prazo. No entanto, pode 

ocorrer dos dados precisarem ser mantidos por período superior, por motivo de lei, ordem 

judicial, prevenção à fraude (art. 11, II, “a” da Lei Geral de Proteção de Dados “LGPD”, 

Lei nº 13.709/2018), proteção ao crédito (art. 7º, X, LGPD) e outros interesses legítimos, 

em conformidade com o artigo 10 da LGPD. Findo o prazo e a necessidade legal, serão 

excluídos com uso de métodos de descarte seguro, ou utilizados de forma anonimizada 

para fins estatísticos. 


