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O Presente termo tem por finalidade demonstrar o nosso compromisso em resguardar a sua privacidade e 

proteger seus Dados Pessoais, estabelecendo as regras sobre o Tratamento, bem como explicando quais 

são seus direitos e como exercê-los. 

Leia atentamente este termo e, caso ainda restem dúvidas, fique à vontade para entrar em contato conosco 
por meio dos Canais de Atendimento aqui disponibilizados. 
 
A Associação Britânica de Educação  está empenhada em salvaguardar os Dados Pessoais. Este Termo é 
dirigido aos pais que são responsáveis por um ou mais estudantes de qualquer unidade (Botafogo, Barra ou 
Urca) e diz respeito ao processamento de: 
 

✓ Dados pessoais dos pais e autorizados com a finalidade de: interação com a escola em relação ao 
processo educacional do aluno; 

✓ Dados pessoais dos alunos no decorrer do processo educacional. 
✓ Identificar e autenticar. 

✓ Cumprir as obrigações decorrentes do uso dos nossos serviços. 

✓ Ampliar nosso relacionamento, informando você sobre novidades, funcionalidades, conteúdos, 

notícias e demais eventos que consideramos relevantes para você. 

✓ Enriquecer sua experiência conosco e promover nossos produtos e serviços. 

✓ Cumprir nossas obrigações legais e regulatórias. 

 
E, também, diz respeito as práticas de privacidade e abrange as seguintes áreas: 
 

✓ Quais dados pessoais nós coletamos; 
✓ Como usamos os seus Dados Pessoais e os dos alunos pelos quais você é responsável; 
✓ Uso de Categorias Especiais de Dados Pessoais de Alunos; 
✓ Transmissão, armazenamento e segurança de seus Dados Pessoais e de qualquer Aluno de sua 

responsabilidade; 
✓ Seus direitos e os dos alunos pelos quais você é responsável por se relacionar com seus dados 

pessoais coletados e processados por nós; 
✓ Bases Legais 
✓ Definições 
✓ Detalhes do contato 

 

Ao fornecer suas informações ou as informações de quaisquer alunos pelos quais você é responsável (seja 

através do nosso site, pessoalmente, por escrito ou por telefone), você reconhece o processamento 

estabelecido neste Termo. Este Termo refere-se apenas ao processamento realizado por ou em nome da 

Escola. Embora nossos sites possam conter links para sites de terceiros, por favor, note que não aceitamos 

qualquer responsabilidade ou obrigação por suas políticas em relação a quaisquer dados pessoais ou seu 

processamento de coleta de quaisquer dados pessoais. 

Dados necessários: Nossos serviços dependem diretamente de alguns dos dados informados acima. 

Podemos ficar impossibilitados de prestar total ou parcialmente nossos serviços na falta de alguns desses 

dados. 
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Atualização e veracidade dos Dados. Você é o único responsável pela precisão, veracidade ou atualização 

dos Dados que nos fornece. Nós não somos obrigados a tratar os seus Dados se houver razões para crer que 

tal Tratamento possa nos imputar infração de qualquer lei aplicável, ou se você estiver utilizando nossos 

ambientes para quaisquer fins ilegais ou ilícitos. 

1. Quais dados pessoais processamos?  

Podemos coletar e processar os seguintes dados pessoais sobre você e qualquer aluno de sua 

responsabilidade:  

Dados pessoais dos pais: 

I. Informações de contato: incluindo nome, sobrenome, endereço (s), número (s) de telefone, 

endereço (s) de e-mail etc. 

II. Uso do site e da comunicação: detalhes das visitas a nossos sites e informações coletadas por 

meio de cookies e outras tecnologias de rastreamento, incluindo, mas não limitados a endereço 

IP e nome de domínio, versão do navegador e sistema operacional, dados de tráfego, dados de 

localização, registros da web e outras comunicações, dados e recursos que são acessados;  

Informações que você nos forneceu: quaisquer informações adicionais que você possa nos 

fornecer, como por meio do preenchimento de formulários de consulta ou comentários; 

III. Autorização de uso de Imagem. 

 

2. De onde coletamos dados pessoais?  
  
Podemos obter dados pessoais diretamente de você como  Responsável. 
 
3. Como usamos seus dados pessoais? 
  
Os seus Dados Pessoais (e o de qualquer Aluno pelo qual você seja responsável) serão processados somente 
quando tivermos um propósito específico e uma base legal para fazê-lo. Esses propósitos e bases estão 
listados abaixo.  
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4 - Compartilhamento de  dados pessoais com outras organizações: 
 
A fim de fornecer nossos serviços de educação e escolaridade (incluindo atividades extracurriculares) de 
forma eficaz, às vezes precisamos compartilhar informações com outras organizações. Compartilhamos 
informações com as seguintes empresas: 
 
(a) App para controle de chamadas(aplicativo para agilizar a saida do aluno) 
(b) Sistema de portatia (controle de acesso das Unidades)  
(c) PTA, sobre a  prestação de serviços extracurriculares.  
 
(d) Autoridades baseadas na disposição da lei; 
(e) Sistema controle Educacional (para controle educacional, notas entre outros) 
 
 
5 - Fornecimento de dados. 
 
O fornecimento de dados daqueles que os enviam diretamente, ou seja, conforme o caso dos Pais, é uma 
exigência contratual ou um requisito necessário para firmar um contrato. O fornecimento de dados é 
necessário para assegurar o propósito do processamento - participação de um Aluno no processo de 
recrutamento para os dados da Escola e dos Pais, a fim de permitir tal processo para a admissão na Escola 
ou para realizar acordos com a Escola para aqueles que foram admitidos.  A falta de fornecimento de dados 
impossibilitará o cumprimento do objetivo do processamento. 
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6 – Consentimento. 
 
Quando um aluno tiver menos de 18 anos, obteremos o consentimento explícito de um pai / responsável de 
um aluno em seu nome. Este consentimento permanecerá válido até ser retirado pelos pais / quem os 
forneceu ou pelo aluno, desde que: 
 
A retirada do consentimento não tenha impacto prejudicial sobre os interesses do aluno. 

 

 7 -  Transmissão, armazenamento e segurança de dados pessoais.   
 
Segurança pela internet   
 
Nenhuma transmissão de dados pela Internet ou por meio de um site pode ser garantida como segura contra 
invasões. No entanto, mantemos salvaguardas físicas, eletrônicas e processuais comercialmente razoáveis 
para proteger seus Dados Pessoais e de qualquer Aluno pelo qual você seja responsável, de acordo com os 
requisitos legais de proteção de dados.  
 
Todas as informações que você, ou qualquer Aluno responsável por você, nos fornece, são armazenadas em 
nossos servidores seguros de nossos fornecedores e acessadas e usadas de acordo com nossas políticas e 
padrões de segurança.  
 
Pedimos a você ou a qualquer aluno que você seja responsável: 
 
(a) Abster-se de compartilhar qualquer senha que ofereça acesso a certas partes de nossos sites, aplicativos 

ou sistemas com qualquer outra pessoa;  
 
 

(b) Cumpra com quaisquer outros procedimentos de segurança que possamos notificá-lo de tempos em 
tempos. 

 
Limites de armazenamento 
  
Usaremos Dados Pessoais pelo tempo que for necessário para o (s) objetivo (s) de processamento para os 
quais foram coletados - processo educacional, finalidades de arquivamento e qualquer outro propósito 
vinculado permitido até o limite de tempo para reivindicações. 
 
Portanto, se os Dados Pessoais forem usados para dois propósitos, nós os reteremos até que o propósito 
com o período mais recente expire; mas vamos parar de usá-lo para o propósito com um período menor que 
aquele período expirar. Restringimos o acesso aos Dados Pessoais às pessoas que precisam usá-las para o (s) 
objetivo (s) relevante (s). 
 
Nossos períodos de retenção baseiam-se nas necessidades de negócios e nas leis relevantes, especialmente 
no que se refere aos períodos de retenção específicos que podem ser aplicados à Escola. Os registros que 
não são mais necessários são irreversivelmente anonimizados (e as informações anônimas podem ser 
retidas) ou destruídas com segurança. 
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8 -  Direitos relativos a dados pessoais. 
 
Esteja ciente dos direitos que os Titulares dos Dados têm em relação aos seus Dados Pessoais. 
 
Os Titulares dos Dados têm vários direitos relacionados à forma como seus dados pessoais são usados. Esteja 
ciente de que certas exceções se aplicam ao exercício desses direitos e, portanto, você não poderá exercê-
las em todas as situações. Se você deseja exercer algum desses direitos, verificaremos seu direito e 
responderemos dentro de um prazo razoável. 
 
Quando aplicável,  os pais terão os seguintes direitos relacionados aos seus dados pessoais ou aos dados 
pessoais de um aluno pelo qual você é responsável: 
 
Acesso ao Assunto: ► Tenha acesso a quaisquer Dados Pessoais detidos sobre você / a um Aluno pelo qual 
você é responsável. Geralmente, essas informações serão fornecidas dentro de um mês após confirmarmos 
sua identidade e entendermos o escopo da sua solicitação. 
 
Retirada do consentimento: ► Retirar quaisquer consentimentos para o processamento que você nos 
forneceu ou que foram dados em seu nome e impedir o processamento posterior, se não houver outro 
motivo sob o qual possamos confiar para processar seus Dados Pessoais. A retirada do consentimento não 
afetará a legalidade do processamento com base no consentimento antes de sua retirada. 
 
Restrição: ► Exigir que determinados Dados Pessoais sejam marcados como restritos em algumas 
circunstâncias, por exemplo, enquanto resolvemos qualquer reclamação que possamos ter recebido. 
Restrição significa que, embora ainda armazenemos os dados, não os processaremos até que a restrição 
possa ser levantada. 
 
Impedir o processamento: ► Exigir que a Associação Britânica de Educação interrompa qualquer 
processamento com base em interesses legítimos, a menos que as razões da ABE para realizar esse 
processamento compensem qualquer prejuízo aos seus direitos de proteção de dados. 
 
Marketing: ► Exigir que a Associação Britânica de Educação impeça o processamento de seus dados 
pessoais para fins de marketing direto. 
 
Levante uma reclamação: ► Reclame para a Autoridade de Proteção de Dados local sobre o processamento 
dos seus Dados Pessoais. 
 
Se tiver alguma questão relacionada com os seus direitos ou exercício dos seus direitos, contacte o 
Responsável pela Protecção de Dados através do e-mail: protecaodedados@britishschool.g12.br 
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9. Alterações na nossa política.  
 
Nossa Política pode mudar de tempos em tempos no futuro. Por isso, incentivamos você a revisá-los quando 
visitar o site periodicamente para se manter informado sobre como estamos usando os Dados Pessoais.  
 
10. Bases Legais.  
 
O uso de Dados Pessoais sob as leis de proteção de dados do Brasil deve ser justificado sob uma das várias 
bases legais e somos obrigados a estabelecer as bases legais em relação a cada uso desta política. 
 
Estas são as principais bases legais que justificam o uso de seus dados pessoais:  
 

 

Consentimento: Você deu seu consentimento para o processamento desses dados pessoais para um 

ou mais propósitos especificados. Você é livre para retirar seu consentimento entrando em contato 

conosco. Quando você fizer isso, talvez não consigamos fornecer um serviço que exija o uso de tais 

dados. 

 

Desempenho do contrato: onde suas informações são necessárias para contemplar ou executar  

nosso contrato com você. 

 

Obrigação legal: onde precisamos usar suas informações para cumprir nossas obrigações legais. 

 

Interesses legítimos: onde usamos suas informações para obter um interesse legítimo e nossas razões 

para usá-las superam qualquer prejuízo aos seus direitos de proteção de dados. 

 

Reivindicações legais: onde suas informações são necessárias para que possamos nos defender, 

processar ou fazer uma reclamação contra você, nós ou terceiros. 

 

Estas são as principais bases legais que justificam o uso de categorias especiais dos seus dados pessoais, nas 

circunstâncias limitadas em que é necessário fazê-lo: 

Consentimento explícito: Você deu seu consentimento explícito para o processamento desses dados 

pessoais para um ou mais propósitos especificados. Você é livre para retirar seu consentimento 
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entrando em contato conosco. Quando você fizer isso, talvez não consigamos fornecer um serviço 

que exija o uso de tais dados. 

Proteção de interesses vitais de você ou de outra pessoa, onde você é incapaz de consentir: O 

processamento é necessário para proteger os interesses vitais de você ou de outra pessoa física em 

que você é fisicamente legalmente incapaz de dar seu consentimento. 

Para processos judiciais: O processamento é necessário para o estabelecimento, exercício ou defesa 

de ações judiciais ou sempre que os tribunais estiverem atuando em sua capacidade judicial. 

No interesse público substancial: O processamento é necessário por razões de interesse público 

substancial, com base na legislação Brasileira ou local. 

 

11. Definições  

Os termos a seguir são usados neste Termo:  

Controlador de Dados: é a pessoa que sozinha ou em conjunto com os outros determina o propósito e os 

meios do processamento de Dados Pessoais. A escola é o controlador de dados de todos os detalhes de 

emprego usados em seus negócios. 

Operador: é a empresa ou profissional diretamente responsável pelo tratamento dos dados. Tanto o 

operador quanto o controlador devem manter registros sobre o tratamento de dados. A ANPD pode solicitar 

esses relatórios para verificar se os procedimentos estão em conformidade com a lei. 

Dados Pessoais: isto é definido como qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável. Uma pessoa identificável é aquela que pode ser identificada (direta ou indiretamente) por 

referência a um 'identificador'. Estes incluem nomes, números de identificação, dados de localização, 

identificadores on-line ou um ou mais fatores específicos da identidade física, psicológica, genética, mental, 

econômica, cultural ou social dessa pessoa.  

Categorias especiais de dados pessoais: este tipo de dados está sujeito a condições de processamento mais 

rigorosas do que outros Dados Pessoais e inclui Dados Pessoais que revelam origem racial ou étnica, opinião 

política, religiosa ou filosófica, crenças, filiação sindical e processamento de dados genéticos, dados 

biométricos para identificar exclusivamente uma pessoa ou dados sobre saúde, vida sexual e orientação 

sexual. Os dados referentes à saúde abrangem Dados Pessoais relativos à saúde física ou mental de um 

indivíduo, que revelam informações sobre o estado de saúde do indivíduo.  
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12. Como entrar em contato. 

Você pode entrar em contato para: 

a) Fazer perguntas ou comentários sobre este termo e nossas práticas de privacidade e proteção de dados 

pessoais; 

b) Fazer uma reclamação; 

c) Confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; 

d) Obter informações sobre como acessar seus dados pessoais; 

e) Como acessar e realizar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; 

f) Obter informações sobre a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com o disposto na legislação vigente; 

g) Obter informações sobre a portabilidade dos seus dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou 

produto, mediante requisição expressa, em conformidade com a legislação vigente; 

h) Solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento, excetuando-se as hipóteses 

previstas na legislação vigente; 

i) Solicitar detalhes das entidades públicas e privadas com as quais realizamos o compartilhamento de seus 

dados pessoais; 

j) Obter informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa 

negativa; 

k) Realizar a revogação do consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, excetuando-se as 

hipóteses previstas na legislação vigente; 

l) Demais direitos do titular dos dados pessoais, conforme legislação vigente. 

m) Para isso, solicitamos que você entre em contato conosco usando o e-mail: 

protecaodedados@britishschool.g12.br 

Associação Britânica de Educação , investigará e responderá, dentro de um prazo considerado razoável, 

qualquer solicitação ou reclamação sobre a forma como tratamos seus dados pessoais, incluindo 

reclamações sobre desrespeito aos seus direitos sob as leis de privacidade e proteção de dados pessoais 

vigentes. 
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13 - Política de cookies?  
 
Consentimento 
 
Ao utilizar o website da Associação Britânica de Educação, você concorda com o uso de cookies de acordo 
com esta Política de Cookies.  
 
Você terá visto um pop up para este efeito em sua primeira visita a este site; e, embora geralmente não 
apareça em visitas subsequentes, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, seguindo as 
instruções abaixo. 
 
O que são cookies? 
 
Cookies são arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informações que são baixadas para o seu 
dispositivo quando você visita um site.  
 
Os cookies são enviados de volta ao domínio da web de origem nas suas visitas subsequentes a esse domínio. 
A maioria das páginas da web contém elementos de vários domínios da web, portanto, quando você visita o 
site, seu navegador pode receber cookies de várias fontes. 
 
Usamos os cookies neste site para ajudá-lo a navegar em nosso site de maneira eficiente, executar 
determinadas funções e coletar estatísticas do site.  
 
Esses cookies não armazenam informações pessoais que, por si só, nos permitam identificar usuários 
individuais deste serviço sem sua permissão.  
 
Por favor, esteja ciente de que a restrição de cookies pode afetar a funcionalidade do site e pode significar 
que os principais recursos não funcionam corretamente. Recomendamos vivamente a permissão de cookies 
deste site para que possamos fornecer um serviço completo. 
 

Que tipo de cookies usamos? 
 
Cookies de Sessão: são os cookies temporários que permanecem arquivados até que o Usuário saia da 
Plataforma ou encerre o navegador. 
 
Cookies Persistentes: são os cookies que ficam armazenados no dispositivo do Usuário até que sejam 
excluídos (o tempo que o Cookie permanecerá no dispositivo depende de sua “validade” e das configurações 
do seu navegador de internet). São esses cookies que são utilizados no acesso à Plataforma, mostrando os 
conteúdos mais relevantes e personalizados de acordo com os interesses do Usuário. 
 
Os cookies (de Sessão ou Persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua função: 
Cookies Estritamente Necessários: permitem a navegação e utilização das aplicações, bem como acessar a 
áreas seguras da Plataforma. Sem estes cookies, a Plataforma não funciona corretamente. 
 
Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de analisar a utilização da 
Plataforma e seu respectivo desempenho. Esse tipo de cookies é essencial para mantermos uma 
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performance positiva, como: entender quais são as páginas mais populares e verificar o motivo dos erros 
apresentados nas páginas. Esses cookies não coletam nenhum dado pessoal. 
 
Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de funcionalidades adicionais 
da Plataforma ou para guardar as preferências definidas pelo Usuário ao navegar na internet, sempre que 
utilizar o mesmo dispositivo. 
 
O Usuário pode alterar as configurações para bloquear o seu uso ou alertá-lo quando um cookie estiver 
sendo enviado para seu dispositivo eletrônico. 
 
Existem várias formas de gerenciar cookies. Consulte as instruções ou a seção de ajuda, tools ou edit do seu 
navegador para saber mais sobre como ajustar ou alterar essas configurações. 
 
Disponibilizamos abaixo os navegadores mais conhecidos: 
 
Firefox 
Chrome 
Internet Explorer 
Safari 
Opera 
Microsoft Edge 
 
Esta Política foi atualizada pela última vez em novembro de 2022. 


