
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade esclarece como são tratados os dados pessoais coletados pela 
Associação Século XXI de Educação Ciência e Cultura, pessoa jurídica sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.417.543/0001-34, mantenedora da Faculdade Santa Helena, e 
responsável por sua operação.

A Faculdade Santa Helena – FSH, é uma associação sem fins lucrativos que tem por finalida-
de a difusão da cultura, da educação e a promoção de assistência social. Para tanto, busca 
atuar com o máximo de ética e respeito pelo próximo - e não seria diferente no tratamento das 
informações pessoais dos seus alunos, ex-alunos, funcionários ou de quaisquer terceiros 
interessados nos nossos serviços. A FSH reconhece o direito fundamental à privacidade e, 
por isso, disponibiliza este documento para mantê-los informados das práticas e valores 
institucionais referentes ao tema. 

Antes de iniciar a navegação, recomendamos a leitura atenta desta Política de Privacidade. 

Apenas prossiga se estiver de acordo com todas as disposições. 

Última atualização: 20 de junho de 2022.

 

1.Definições

Para compreender adequadamente este documento, importa esclarecer os seguintes 
conceitos: 

Dados Pessoais são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. 

Dados Pessoais Sensíveis são aqueles relacionados à origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural.

Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamen-
to. Pode ser você!

Tratamento de Dados compreende toda operação realizada com Dados Pessoais, como 
as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodu-
ção, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração.

 



Encarregado da Proteção de Dados é a pessoa indicada para atuar como canal de comuni-
cação entre a FSH, os Titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

2. Diretrizes internas para o tratamento de Dados Pessoais 

Quando o assunto é tratamento de Dados Pessoais, a FSH adota as seguintes diretrizes insti-
tucionais:

a) Fomento à cultura de proteção de dados pessoais. A FSH valoriza os direitos à 
privacidade e à liberdade, reconhecendo-os como basilares para que o tratamento de 
Dados Pessoais seja realizado de forma ética e transparente. Não por outro motivo, 
investimos no fortalecimento de uma cultura de proteção de dados e buscamos 
aprimorar continuamente a qualificação dos nossos recursos – humanos e técnicos – 
necessários ao adequado tratamento de Dados Pessoais. 

b) Contínuo aprimoramento da governança de Dados Pessoais. A FSH empreen-
de todos os esforços que estão ao seu alcance para garantir a segurança no trata-
mento de Dados Pessoais, implementando medidas técnicas e administrativas com-
patíveis com a sua realidade e adequadas ao grau de sensibilidade das informações 
coletadas. Zelamos para que os arquivos físicos e digitais, equipamentos, recursos e 
serviços de informática apenas sejam acessados por funcionários autorizados, nos 
limites de suas atribuições. Atuamos de modo a evitar acessos não autorizados e 
eventos indesejados de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão de 
dados pessoais, inclusive buscando identificar, minorar e monitorar pontos de vulne-
rabilidades nos nossos procedimentos internos. Mesmo assim, importa registrar que 
nenhum sistema de informação é 100% seguro e que há fatores externos que influen-
ciam na segurança da informação que não estão sob a ingerência da instituição. 

c) Limitação ao tratamento de Dados Pessoais estritamente necessários. 
Quanto menos Dados Pessoais, melhor. A FSH evita o tratamento de Dados Pessoais 
desnecessários e/ou dispensáveis à adequada prestação dos serviços, ao exercício 
de direitos e ao atendimento de suas obrigações. Além disso, há comprometimento 
para que os Dados Pessoais coletados jamais sejam utilizados com fins discriminató-
rios, ilícitos ou abusivos. 

3. Coleta de Dados Pessoais

A FSH poderá ter acesso aos Dados Pessoais fornecidos diretamente por você, por meio físico 
ou digital, ou coletados automaticamente, em razão da atuação de recursos associados à 
dispositivos conectados à internet.  

a) São exemplos de informações que podem ser fornecidas diretamente de você: 
nome, RG, CPF, CNH, número de passaporte, nacionalidade, endereço residencial, 
endereço de e-mail, telefone residencial, telefone celular, sexo, etnia, religião, defici-



ências e necessidades especiais, filiação, situação ocupacional, nível de escolarida-
de, histórico escolar, desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, 
dados de pagamento utilizados em transações, responsável financeiro, pesquisas de 
satisfação, requerimentos, reclamações, sugestões, etc.    

b) São exemplos de informações que poderão ser coletadas automaticamente a 
partir da atuação de tecnologias padrão como cookies, pixel tags, beacons e/ou local 
shared objetcs em meios digitais: características do dispositivo de acesso, caracterís-
ticas do navegador de internet, endereço de IP (com hora e data), localização, tempo 
de navegação, informações sobre cliques, o endereço do site anteriormente visitado, 
etc. 

Caso você não se sinta confortável com a coleta automática de informações por meio 
de cookies, a maioria dos navegadores disponibiliza um procedimento por meio do 
qual é possível optar pela rejeição automática de todos os cookies ou de cookies 
determinados com alguns sites. Essa restrição, contudo, pode interferir no adequado 
funcionamento de plataformas digitais e prejudicar a prestação de serviços.

4. Finalidades

Todos os Dados Pessoais e informações obtidos pela FSH destinam-se, exclusivamente, à 
prestação dos serviços educacionais, desenvolvimento das atividades administrativas, exercí-
cio de direitos e cumprimentos de obrigações relacionadas à instituição. Não coadunamos 
com qualquer uso estranho aos interesses institucionais. Todos os nossos funcionários são 
orientados a zelar pela segurança da informação, sendo expressamente vedado o tratamento 
de Dados Pessoais para fins particulares ou no interesse de terceiros, sob pena de instaura-
ção de sindicância interna para apuração de falta grave, sem prejuízo das demais providen-
cias legais cabíveis

Com a finalidade de organizar a prestação dos serviços institucionais, a FSH tratará Dados 
Pessoais no âmbito de processos seletivos, pré-matrícula, matrícula, rematrícula, inscrição em 
eventos, assinatura eletrônica de documentos, emissão de certificados, emissão e registro de 
diplomas, emissão de declarações acadêmicas e financeiras diversas, processamento do 
valor da contrapartida pela prestação dos serviços, emissão de boletos, análise, concessão e 
renovação de bolsa de estudos, análise e financiamento ou crédito estudantil, controle de 
frequência às aulas, disponibilização de notas, revisão de provas, acompanhamento de 
atividades extracurriculares, produção de carteira de estudantes, credenciamento para 
acesso ao Portal do Aluno ou ao Portal do Professor, atendimento de censos governamentais, 
dentre outras atividades. 
 
Também é possível a utilização de Dados Pessoais para viabilizar a comunicação com o 
corpo discente, docente e demais funcionários via telefonema, SMS, aplicativos de mensa-
gens, e-mail, para envio de informações sobre data de provas, expediente durante feriados, 
férias escolares, disponibilização de boletos, pendências de pagamentos, pesquisa de satisfa-
ção, divulgação de material publicitário, promoções, descontos e eventos acadêmicos ou 



científicos interessantes à formação integral do corpo estudantil. Caso não seja do seu 
interesse o recebimento de tais comunicações, pedimos que não dê o seu consenti-
mento ou o revogue, por meio do canal de atendimento indicado no item 9 ou clicando 
em campo específico eventualmente presente na própria comunicação.

A FSH também poderá utilizar Dados Pessoais para obtenção de relatórios estatísticos sobre a 
composição do corpo estudantil, inclusive para fins publicitários. Neste caso, trabalharemos 
com técnicas para desassociar os Dados Pessoais dos seus Titulares. Caso tenhamos interes-
se em identificar as regiões da cidade com maior concentração de alunos, por exemplo, não 
haverá a identificação dos respectivos estudantes compatibilizados.

Além disso, Dados Pessoais fornecidos, inclusive Dados Pessoais Sensíveis, quando indispen-
sáveis, poderão ser utilizados: (a) nos termos das Leis de Proteção de Dados; (b) para atender 
exigências de processo judicial, administrativo ou arbitral; (c) para cumprir obrigação legal, 
regulatória ou de autoridades competentes; (d) para proteger nossas operações, exercer 
direitos e legítimos interesses; (e) para proteger direitos, privacidade, segurança nossos, seus 
ou de terceiros; (f) para detectar e prevenir fraude; e (g) permitir-nos usar as ações disponíveis 
ou limitar danos que venhamos a sofrer.

5. Compartilhamento de Dados Pessoais

É importante que você saiba que, no fluxo de nossas atividades, é possível que outras pesso-
as, físicas ou jurídicas, tenham acesso a Dados Pessoais para gerenciar ou dar suporte a 
determinados segmentos de nosso interesse. São exemplos:

a) Prestadores de serviços de informática, provedores de softwares, inclusive prove-
dores de serviços de computação em nuvem e outras tecnologias da informação;
b) Programas de promoção de vagas de matrícula, obtenção de financiamento, bolsa 
estudantil, convênios ou concessão de crédito estudantil;
c) Prestadores de serviços de administração de carteira de credores, cobrança e 
bureaus de crédito;
d) Prestadores de serviços de publicidade e marketing (incluindo publicidade digital, 
personalização, geração de leads, etc);
e) Prestadores de serviços de organização de eventos, como evento de colação de 
grau, por exemplo;
f) Prestadores de serviços gráficos e de impressão;
g) Outros prestadores de serviços eventualmente necessários no caso concreto.

Também é possível o compartilhamento de Dados Pessoais com autoridades e órgãos da 
administração pública quando necessário para: i) responder denúncias, cooperar com inves-
tigações, medidas judiciais, acionar direitos ou promover a defesa em processos judiciais; ii) 
cumprir obrigações legais e regulatórias, como perante o Ministério da Educação e INEP, por 
exemplo; iii) investigar, impedir ou adotar medidas de enfrentamento à atividades ilegais, 
fraudulentas, que exponham em perigo qualquer pessoa ou que tenha sigo legalmente 
exigida, nos limites da legislação aplicável.

 



Caso a FSH seja parte em qualquer tipo de reorganização societária, como fusão, cisão, 
transformação, falência, recuperação judicial, compra e venda de participação societária ou 
de ativos, total ou parcialmente, é possível que Dados Pessoais sejam transferidos para outra 
pessoa, física ou jurídica, envolvida na operação. Nesses casos, as partes envolvidas envida-
rão esforços para garantir a segurança das informações. 

6. Armazenamento de Dados Pessoais

A FSH armazenará Dados Pessoais enquanto necessários para o cumprimento das finalida-
des para os quais foram coletados, observando, sempre que aplicável, disposições legais e 
regulatórias que indiquem um prazo específico. Você poderá solicitar a eliminação de seus 
Dados Pessoais, o que será atendido, caso não mais necessário o armazenamento para o 
cumprimento de obrigação legais, regulatórios, exercício de legítimo interesse e atuação em 
processos judiciais, por exemplo. 

7. Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais

No caso de a FSH tratar algum Dado Pessoal do qual você seja o Titular, você tem o direito de 
requerer, a qualquer tempo e independentemente de motivação: (i) confirmação de que seus 
Dados Pessoais estão sendo tratados; (ii) acesso aos seus Dados Pessoais; (iii) correção de 
dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação 
de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto em 
lei; (v) portabilidade de Dados Pessoais a outro prestador de serviços; (vi) eliminação de 
Dados Pessoais tratados com seu consentimento, na medida do permitido em lei; (vii) infor-
mações sobre as entidades públicas ou privadas às quais seus Dados Pessoais tenham sido 
eventualmente compartilhados; (viii) informações sobre a possibilidade de não fornecer o 
consentimento e sobre as consequências da negativa; e (ix) revogação do consentimento. 

Os pedidos serão recebidos e analisados pela FSH o mais rápido possível, dentro da razoabili-
dade. Talvez seja solicitada prova de sua identidade, de modo a evitar que haja o comparti-
lhamento de Dados Pessoais com terceiros estranhos ao Titular. É importante reforçar que, 
em certos casos, o pedido poderá não ser imediatamente satisfeito ou não ser atendido, em 
razão de deveres institucionais e/ou obrigações contratuais, legais, regulatórias ou judiciais 
da instituição. 

8. Como você deve colaborar para a segurança de seus Dados Pessoais?

A proteção de Dados Pessoais envolve uma série de fatores internos e externos à atuação da 
FSH. A segurança é obtida a partir de um conjunto de esforços, da qual você pode e deve 
fazer parte. Para evitar riscos, não forneça Dados Pessoais a terceiros não formalmente vincu-
lados à FSH e não compartilhe informações fora dos nossos canais oficiais de comunicação.  

 



Especificamente sobre o acesso a recursos digitais, como, por exemplo, ao Portal do Aluno, 
Portal do Professor e sala virtual, cumpre reforçar que as informações de login e senha são de 
uso pessoal e intransferível. O Titular tem integral e exclusiva responsabilidade pelo uso das 
credenciais e compartilhamento indevido dessas informações, por isso, evite o acesso por 
redes públicas de conexão à internet, limite o acesso por meio de dispositivos eletrônicos de 
terceiros e não esqueça de fazer log out após ter concluído o acesso à sua conta.

Caso você suspeite que a segurança de seus Dados Pessoais tenha sido comprometida, 
pedimos que nos comunique imediatamente. Caso a suspeita seja de uso indevido de suas 
credenciais, a recomendação primeira é a alteração da senha, evitando o prolongamento do 
acesso indevido aos seus Dados Pessoais.  

9. Contato

Caso você tenha dúvidas, sugestões, críticas ou pretenda exercer qualquer um dos seus 
direitos, estamos disponíveis para contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados 
pelo e-mail contato@fsh.edu.br. 

10. Histórico de Atualizações 

Esta política poderá ser revisada periodicamente, de acordo com o amadurecimento das 
discussões e técnicas pertinentes à segurança da informação. Se isso acontecer, a nova 
versão será publicada com a data de atualização. Caso a alteração seja significativa, você será 
informado pelos dados de contato informados por você, se tivermos acesso. 

A utilização dos nossos serviços significa que você aceita esta Política de Privacidade de 
forma plena, íntegra e sem ressalvas. No caso de eventuais revisões ou publicação de novas 
versões, a continuidade do uso implicará aceitação das alterações.

Apenas utilize os nossos serviços caso aceite integralmente esta Política de Privacidade. 
Caso, após a leitura desta Política de Privacidade, você discorde de seus termos, pedimos, 
por gentileza, que encerre o acesso aos nossos sistemas.

Consulte este documento periodicamente.

Última atualização: 20 de junho de 2022.


