
“POLÍTICA DE PRIVACIDADE” 

 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - FDG, doravante        
simplesmente denominada “FDG”, com sede no Estado de Minas Gerais, no           
município de Nova Lima – MG, na Avenida Oscar Niemeyer, nº. 400 – salas              
201, 203, 205, 207, 209, 211, 213 e 215 – bairro Vale do Sereno – CEP                
34.006-056, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.391.429/0001-82, em atenção à           
sua privacidade e com o objetivo de trazer transparência para nossas           
atividades, edita a presente “Política” (“Política”) para informar aos USUÁRIOS          
(definições nos Termos de Uso) do Portal (“Site”) e do aplicativo “FDG Ensina”             
(“App”), disponibilizados na rede mundial de computadores por meio do “Site”           
www.fdg.org.br/fdgensina e nas respectivas lojas de aplicativos para iOS e          
Android, sobre a coleta, utilização, exclusão e segurança das informações          
coletadas: 

 

 

1. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 

1.1. Informações coletadas de forma ativa: 

● Nome de usuário, senha e endereço eletrônico; 
● Informações pessoais necessárias para efetivação do cadastro (nome,        

sobrenome, CPF, escola); 
● Informações inseridas pelo USUÁRIO quando da utilização do App,         

incluindo, mas não se limitando a avaliações de perfil, inserção de notas            
e resultados, metas; 

● Comunicações e interações realizadas entre USUÁRIO e App        
(mensagens, informações PUSH). 

1.2. Informações que coletamos de forma passiva: 

● Cookies e tecnologias análogas, pixels, web beacons para coleta de          
informações acerca da utilização do “SITE” e do App; 

● Informações de Log, fornecidas pelo navegador, toda vez que os          
serviços são acessados: solicitação de web, endereço IP, navegador         



utilizado, informações sobre abertura e leitura de mensagens enviadas         
pelo “SITE” ou App; 

● Identificadores de dispositivo, que são pequenos arquivos que podem         
ser instalados em seu dispositivo ou acessado remotamente, com a          
finalidade de identificar por meio de qual plataforma o acesso foi           
realizado (smartfone, tablet, computador). 

1.3. A autorização para coleta de informações está em consonância com a            
legislação vigente no país, qual seja, Lei 12.965/14, art. 7º e incisos. 

1.4. A FDG não é responsável pela veracidade das informações prestadas pelo            
USUÁRIO, sendo responsabilidade deste presta informações verídicas e        
mantê-las atualizadas. 

 

2. COMO NÓS USAMOS SUAS INFORMAÇÕES 

2.1. As informações colhidas podem ser utilizadas para: 

● Agilidade no login; 
● Identificação e autenticação dos USUÁRIOS; 
● Análise de dados para medição de desempenho; 
● Monitorar, testar e aprimorar a experiência com o “SITE” e App; 
● Monitorar dados como número de downloads, localização geográfica,        

frequência de utilização dos SERVIÇOS; 
● Diagnosticar e corrigir problemas; 
● Verificar versão utilizada e promover atualização automaticamente; 
● Colaboração ou cumprimento de ordem judicial, ou requisição por         

autoridade pública. 
 

2.2. Os dados coletados somente serão acessados internamente por profissionais          
devidamente autorizados pela FDG, respeitando os princípios da        
proporcionalidade, necessidade e relevância para os objetivos do SITE e APP,           
além de observar os compromissos de confidencialidade e preservação da          
privacidade, nos termos dessa Política. 

 
3. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 



3.1. As informações coletadas são confidenciais e não serão vendidas ou           
alugadas a terceiros, sem autorização expressa dos USUÁRIOS, exceto em          
situações descritas na presente “POLÍTICA”. 

3.2. As informações coletadas, tais como informações de usuário, informações          
de log, cookies e tecnologias análogas, podem ser compartilhadas com          
terceiros prestadores de serviços necessários ao funcionamento do “SITE” e          
App, sempre na medida do necessário e em observância à confidencialidade a            
elas atribuída. 

3.3. Informações individuais podem ser excluídas, possibilitando o        
compartilhamento de dados anônimos com terceiros. 

3.4. Caso a Fundação de Desenvolvimento Gerencial seja extinta, as          
informações dos USUÁRIOS serão transferidas para a fundação que venha a           
sucedê-la. Os dados continuam sendo de propriedade dos USUÁRIOS,         
devendo a sucessora respeitar os termos aqui convencionados. 

3.5. A FDG pode compartilhar as informações dos USUÁRIOS em caso de            
atendimento a ordem judicial ou requisição administrativa, expedida por         
autoridade competente, e em observância à legislação vigente. 

3.6. As informações pessoais podem ser compartilhadas quando da suspeita          
da ocorrência de fraudes ou outras atividades suspeitas ou ilegais. 

 

4. ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

4.1. Todas as informações coletadas poderão ser armazenadas e processadas          
em servidores próprios ou contratados pela FDG, em território nacional ou           
internacional, de acordo com o domicílio de terceiros prestadores de serviços. 

4.2. Os USUÁRIOS concordam que suas informações podem ser transferidas          
para servidores localizados em outros países, de acordo com serviços de           
armazenamento e processamento de dados contratados pela FDG, à sua          
discricionariedade, e em atenção aos preceitos propostos na presente         
“POLÍTICA”. 

4.3. A FDG se utiliza de meios comercialmente aceitáveis para proteção das            
informações coletadas pelo “SITE” e App, tais como criptografia de dados,           
proteção contra acessos não autorizados aos servidores, política interna de          
proteção de informações e contratos de confidencialidade formalizados entre         



FDG e terceiros, sob pena de incursão em responsabilidade civil e penal,            
conforme legislação aplicável. 

 
5. SUAS ESCOLHAS SOBRE AS INFORMAÇÕES 

5.1. O USUÁRIO pode, a qualquer tempo, solicitar a exclusão de seu perfil,             
mediante solicitação em campo próprio, encerrando, dessa maneira, seu         
acesso ao “SITE” e App. 

5.2. Após efetivado o cancelamento do cadastro, a FDG armazenará          
determinadas informações, em consonância com a legislação vigente. 

 
6. ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

6.1. Em caso de dúvidas sobre a presente “POLÍTICA”, entre em contato            
conosco por meio de nossos canais disponíveis em www.fdg.org.br. 

 
7. ALTERAÇÕES NA “POLÍTICA” 

7.1. A FDG se reserva ao direito de alterar, atualizar a presente “POLÍTICA”,             
sem aviso prévio, sempre que necessário, para se adequar a eventuais           
mudanças de legislação, aumento da segurança das informações, exceto em          
casos expressamente vedados por lei. 

7.2. Os USUÁRIOS serão notificados acerca de eventuais alterações ou          
atualizações realizadas na “POLÍTICA”. 

 
8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

8.1. Aplicam-se as leis da República Federativa do Brasil para regência,           
interpretação e execução. 

Fica eleito o foro da comarca de Nova Lima, Minas Gerais, para dirimir             
quaisquer dúvidas decorrentes da presente “POLÍTICA”, renunciando-se a        
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

Última atualização: 07/06/2019. 

http://www.fdg.org.br/

