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Política de Privacidade e de Proteção de Dados

Esta política de privacidade e de proteção de dados estabelece os critérios
pelos quais a Organização Mogiana de Educação e Cultura S/S Ltda ., mantenedora da Universidade
de Mogi das Cruzes e as demais empresas do grupo (coletivamente OMEC/UMC) irá coletar, acessar,
processar, armazenar, usar, proteger, compartilhar e de outra forma tratar os dados pessoais
disponibilizados por todos os usuários de nossas plataformas digitais e com outros titulares que
compartilham seus dados pessoais com a OMEC/UMC.

1.

Introdução

1.1.

A garantia da privacidade e segurança das informações d os titulares de dados pessoais é de
extrema importância para a OMEC/UMC, de modo que esse documento fornece a cada titular a
transparência adequada em relação aos seus dado s. Assim, o presente documento visa apresentar
de forma objetiva as características e hipóteses de tratamento dos dados pessoais dos respectivos
titulares. A OMEC/UMC informa que esta polític a poderá ser ajustada a qualquer momento , sem
prévio aviso. Portanto, é importante verificar seus termos regularmente.

2.

Da abrangência

2.1.

Esta política se aplica a todos os titulares de dados que utilizam-se de nossas plataformas digitais,
nossos serviços e todos os demais que compartilham seus dados pessoais (sensíveis ou não, de
modo digital ou não) com a OMEC/UMC, incluindo, mas não se limitando a: alunos, ex-alunos,
candidatos em processos seletivos (vestibular, análise curricular, transferência externa, programas
governamentais, etc.), representantes legais ou responsáveis financeiros dos alunos, professores,
pesquisadores, funcionários (ativos e licenciados), candidatos a emprego, estagiários, exfuncionários, dependentes, beneficiários, consultores, trabalhadores temporários, prestadores de
serviços e contratados de nossos fornecedores, parceiros de negócios, pacientes das diversas
clínicas de saúde, comunidades, agentes públicos, agentes políticos, profissionais da imprensa e
representantes do terceiro setor, entre outros .

2.2.

A OMEC/UMC, observado seu Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais, elenca no Anexo I (Aviso de Privacidade) desse documento como trata os dados pessoais
de seus professores, pesquisadores, funcionários (ativos e licenciados), candidatos a emprego,
estagiários, ex-funcionários, dependentes, beneficiários, consultores, trabalhadores temporários,
prestadores de serviços e contratados de nossos fornecedores, durante as atividades de recursos
humanos. Caso seja necessário, podemos corrigir tal aviso periodicamente, que pode ainda ser
complementado por outras informações conforme necessário, para conformidade com requisitos
legais ou legítimos interesses da Instituição.
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3.

Dos objetivos

3.1.

Promover a privacidade e a proteção dos dados dos titulares é uma das principais preocupações
da OMEC/UMC. Para protegê-la, utilizamos, sempre que possível,

medidas técnicas e

organizacionais apropriadas para proteger seus dados pessoais contra tratamento desautorizado
ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danosa desses.

4.

Da legislação aplicável

4.1.

Essa política deverá ser interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma português,
especialmente, mas não limitado, a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
“LGPD”); a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sem prejuízo da observância das demais
legislações aplicáveis. Essa política não aplica os preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

5.

Do controlador

5.1.

No relacionamento que se estabelece com você, a Organização Mogiana de Educação e Cultu ra
Sociedade Simples Limitada., sediada na Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, Mogi
das Cruzes - SP, 08700-000, inscrita no CNPJ sob n° 52.562.758/0001 -17, mantenedora da
Universidade de Mogi das Cruzes, é a controladora dos seus dados pessoais . Para efeitos da
legislação aplicável, a controladora é responsável pelas decisões relativas ao tratamento de dados
pessoais.

6.

Dos dados tratados

6.1.

A OMEC/UMC coleta as informações necessá rias para cumprir com nossa missão educacional e
para que você usufrua de nossos serviços, além de cumprir obrigações em leis ou regulamentações
específicas.

6.2.

Frequentemente, você verá o termo "dados pessoais" nesta política. Est e termo se refere a todas
as informações relacionadas ao seu respeito (titular) e capazes de identificá-lo, como:

a. Dados pessoais do titular: nome, sobrenome, CPF, RG, CNH, CTPS, PIS/PASEP, CIE,
RNE, data de nascimento, cidade de nascimento, idade, gênero, filiação, estado civil, título
de eleitor, comprovantes de votação eleitoral, certificado de re servista, cartão de
identificação militar, número de passaporte, certidão de nascimento ou de casamento,
certidão de óbito, assinatura, login de usuário e senha para acesso aos sites, sistemas e
plataformas digitais da OMEC/UMC;
b. Dados pessoais do grupo familiar do titular, de seus responsáveis legais e/ou
financeiros, dependentes, cônjuges ou companheiros e fiadores (nas hi póteses em que
a situação exija tais informações): nome, sobrenome, CPF, RG, CNH, CTPS, data de
nascimento, cidade de nascimento, idade , gênero, filiação, estado civil, título de eleitor,
certidão de nascimento ou de casamento, certidão de óbito, escritura pública de união
estável ou declaração de união estável, documento que prova a separação, divórcio e
guarda, se o caso, de cada um dos titulares aqui listados;
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c. Dados financeiros do titular, de seu grupo familiar, de seus responsáveis legais e/ou
financeiros, dependentes, cônjuges ou companheiros e fiadores: renda familiar bruta e
per capta, dados bancários (banco, agência e conta bancár ia), declaração e comprovante de
entrega da declaração do imposto de renda, holerite, carnê IPTU, certidão de registro de
imóvel, extratos bancários, DECORE, guia de recolhimento INSS, comprovante de
recebimento pró-labore, comprovante de distribuição de l ucro, comprovante de pagamento
de pensão alimentícia, nota fiscal, certificado de registro e licenciamento de veículo,
informações e documentos para atendimento de financiamentos/programas estudantis e de
concessão de bolsas (sejam públicos ou privados, e.g. FIES/PROUNI/BolsasUMC/FAEP –
Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa), contratos sociais de que os titulares participam,
valor da mensalidade, descontos financeiros, formas de parcelamento, vencimento de
parcelas, data de contabilização, situação de adi mplência/inadimplência;
d. Dados de contato: endereço residencial e comercial completos, CEP, cidade, telefone,
celular, aplicativos de comunicação e redes sociais, e-mail, comprovante de residência, de
cada um dos titulares;
e. Dados acadêmicos e profissionais do titular: histórico escolar de origem, certificado s e
diplomas de conclusão de cursos, formação escolar, instituição de origem, nível de ensino,
resultado do ENEM, registro de participação ou dispensa justificada do ENADE, número de
matrícula, número de registro geral de matrícula (RGM) ou registro acadêmico (RA), forma
de ingresso, processo seletivo, média de aproveitamento, ranking ou classificação em
processo seletivo, período letivo, campus, curso, disciplina, grau acadêmico, turma,
notas/desempenho escolar, presenças, histórico escolar, termo de compromisso de estágio,
apólice de seguro de estágio, dados do supervisor do estágio e unidade concedente, IES,
experiência profissional, empresa, cargo, declaração de horário de trabalho, curriculum
vitae, currículo lattes, LinkedIn;
f. Dados sensíveis: nome social, etnia, informação sobre deficiências, diagnóstico de
necessidade especiais, fotografia e dados biométricos do usuário (para fins de processo
seletivo, matrícula e para origem racial/étnica para ENA DE), atestados médicos, gravações
de aula para fins de reprodução síncrona e assíncrona em nossas plataformas educacionais,
gravações em vídeo de câmeras de segurança, carteira de vacinação/situação vacinal,
exames laboratoriais e dados de saúde para entre vistas originárias de projetos de pesquisas
e inscrição em projetos de pesquisa (medidas corporais, queixas psicológicas, grupo
sanguíneo e fator RH, histórico de alergias, plano de saúde, histórico de enfermidades
crônicas); e
g. Dados comportamentais: cursos e campus de interesse, perfil de consumo e cookies.

6.3.

Essas informações podem ser fornecidas ativamente por você no momento do contato ou coletadas
automaticamente ao utilizar os nossos serviços, como, po r exemplo, dados atrelados a sua
conexão, tais como: possibilidade de acesso à internet, IP de internet, IP local, MAC adress,
conexão local, nome de máquina, código de solicitações, dentre outras informações.
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6.4.

Além disso, produtos que utilizamos internam ente como Google Analytics, Google Optimize, Google
Ads e Google Tag Manager podem coletar outras informações.

6.5.

Nossas plataformas digitais e sites coletam dados pessoais sobre seu computador, incluindo
(quando disponível) seu endereço de IP, sistema operacional e tipo de navegador para
administração do sistema, filtrar tráfego, pesquisar domínios de usuário e para relatar estatísticas.

6.6.

Detalhes das suas visitas em nossas plataformas digitais e sites, as páginas que você visita e os
recursos que você acessa ou baixa, incluindo, entre outros, dados de tráfego, dados de localização,
weblogs e outros dados de comunicação.

6.7.

Os dados tratados pela OMEC/UMC relacionados às atividades de recursos humanos estão
elencadas no Anexo I (Aviso de Privacidade) desse documento.

7.

Da finalidade do tratamento de dados

7.1.

Trataremos os dados pessoais dos titulares para fins de utilização: de nossas plataformas digitais;
de nossos serviços; para formalização de contratação contratual entre o titular dos dados e a
OMEC/UMC e gestão dessa relação; para manter a OMEC/UMC, os titulares e terceiros em
segurança; para garantir o cumprimento das obrigações legais, regulatórias e contratuais
assumidas pela OMEC/UMC com terceiros ; e para outras finalidades relacionadas ao legítimo
interesse da OMEC/UMC.

7.2.

Nesse sentido, conforme necessário, poderemos tratar os dados pessoais dos titulares para:

a. Prestar os serviços contratados e atender ao fim para o qual você forneceu seus dados;
b. Manter o registro de acessos as nossas plataformas digitais;
c. Viabilizar a candidatura do titular processos seletivos (vestibular, análise curricular,
transferência externa, programas governamentais, etc.),
d. Aceitar a matrícula do aluno na Universidade após aprovação em processo seletivo;
e. Processar os pedidos de matrícula, rematrícula, cancelamento, desistência, trancamento de
curso;
f. Atender a eventuais questionamentos e solicitação de informações p or parte dos titular ou
dos Responsáveis;
g. Enviar comunicações institucionais sobre a Universidade, sociais, publicitárias e edu cativas,
a exemplo de acervo histórico e eventos acadêmicos, e palestras, conforme aplicável;
h. Administrar os valores pagos pelos titulares em contraprestação aos serviços educacionais
prestados pela OMEC/UMC;
i.

Realizar procedimentos de cobrança de mensalida des atrasadas, conforme necessário, com
a utilização das informações financeiras dos titulares, conforme aplicável;

j.

Acompanhar eventuais pendências dos titulares perante programas de financiamento (tal
como o Financiamento Estudantil do Governo Federal -“FIES”) e prestar assistência no
registro e resolução de problemas, conforme necessário;
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k. Identificar e autenticar o titular, inclusive por monitoramento de câmeras e/ou por critérios
biométricos, quando necessário, visando a garantia da sua segurança e dos processos
internos;
l.

Avaliar todos os casos de solicitação de bolsas e eventualmente concedê-las a determinados
titulares, considerando os critérios e políticas internas da OMEC/UMC;

m. Apoiar os titulares no momento da rematrícula e assessorar aqueles que venham a ter
pendências;
n. Identificar e autenticar sua conta de acesso em nossos sites e plataformas, mediante login
de usuário e senha;
o. Cessar o vínculo acadêmico com determinados titulares (por exemplo, quando um titular
solicita o trancamento da matrícula; quando não renova matrícula ou quando conclui o curso);
p. Cumprir políticas públicas relacionadas à melhoria da educação ;
q. Tratar os dados pessoais do titular para auxiliar na busca de estágio e formalizar suas
atividades de estágio.
r. Promover divulgação de cursos perante parceiros da OMEC/UMC;
s. Gerenciar o lançamento das horas obrigatórias de estágio , atividades complementares e de
extensão para conclusão do curso escolhido pelo titular;
t. Garantir a integridade física dos titulares e terceiros nas dependências da OMEC/UMC, bem
como a integridade patrimonial de tais dependências (como, por exemplo, por meio do uso
de câmeras de circuito fechado de televisão);
u. Defender os interesses da OMEC/UMC em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
v. Subsidiar negociações de eventuais fusões, aquisições e incorporações , oportunidade em
que seus dados pessoais poderão ser compartilhados em fas e de due diligence ou, em
momento posterior, transferidos para a empresa ou pessoa adquirente.
w. Cumprir obrigações legais estabelecidas pela legislação ou regulamentação brasileira, tais
como obrigações estabelecidas pelas autoridades competentes em matéria de educação no
Brasil (por exemplo, registro dos titulares em sistemas mantidos por tais autoridades);
x. Cumprir obrigações contratuais de naturezas diversas com nossos fornecedores, parceiros
de negócios, comunidades, agentes públicos, agentes políticos, profissionais da imprensa e
representantes do terceiro setor, entre outros .
y. Por determinação legal, judicial;
z. Organizar ou patrocinar eventos;
aa.Personalizar sua experiência como usuário , aprimorando e melhorando cada vez mais
nossos cursos e serviços;
bb.Ampliar nossas ofertas de comercialização e divulgar cursos, serviços e materiais
promocionais que podem ser de seu interesse, enviando comunicações sobre novos cursos
da OMEC/UMC e demais comunicados institucionais não essenciais para a prestação dos
serviços;
cc. Analisar dados socioeconômicos, quantitativos e estatísticos para fins de conhecimento dos
titulares vinculados à OMEC/UMC ou para demais estudos pertinentes, conforme permitido
pela legislação aplicável;
dd.Viabilizar atividades necessárias para a manutenção da instituição ;

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 , Mogi das Cruzes, SP, 08780-911
www.umc.br
Página 8 de 24

Tel.: (11) 4798-7000
0800 19 2001
www.umc.br
___________________________________________________________________________________
ee.Acompanhar o titular para a solicitação de financiamentos a instituições financeiras;
ff. Realizar o plano de retenção dos titulares nos cursos, de modo a evitar a evasão escolar.

7.3.

Além disso, a OMEC/UMC também pode tratar dados pessoais com base em seu interesse legítimo,
sempre no limite de sua expectativa e nunca em prejuízo de seus interesses, direitos e liberdades
fundamentais.

7.4.

As finalidades dos tratamentos dos dados dos titulares relacionadas às atividades de recursos
humanos da OMEC/UMC estão elencadas no Anexo I (Aviso de Privacidade) desse documento.

8.
8.1.

Da privacidade do titular
Qualquer informação fornecida pelo usuário será coletada e guardada de acordo com as melhores
práticas de mercado. Para tanto, a OMEC/UMC adota diversas precauções, em observância às
diretrizes sobre padrões de segurança estabelecidas nas legislações e regulamentações
aplicáveis, tais como:

a. A OMEC/UMC possui proteção contra acesso não autorizado a seus sites, sistemas e
plataformas digitais;
b. A OMEC/UMC somente autoriza o acesso de pessoas específicas ao local onde são
armazenadas as suas informações pessoais, desde que este acesso seja essencial ao
desenvolvimento da atividade pretendida;
c. A OMEC/UMC garante que aqueles agentes, funcionários internos ou parceiros externos que
realizarem o tratamento de dados pessoais deverão se comprometer a manter o sigilo
absoluto das informações acessadas, bem como de adotar as melhores práticas para
manuseio destas informações, conforme determinado nas políticas e procedimentos
externos;
d. As atividades dos sites, sistemas e plataformas digitais são verificadas e monitoradas de
forma consistente para proteger as informações qu e você fornece.

8.2.

O acesso às informações coletadas é restrito aos colaboradores e pessoas autorizadas e restrito
às finalidades descritas nesta Política. Aqueles que se utilizarem indevidamente dessas
informações,

em

violação

das

políticas

internas

adotadas,

estarão

sujeito s

a

sanções

administrativas, disciplinares e legais cabíveis. Embora a OMEC/UMC adote os melhores esforços
no sentido de preservar a sua privacidade e proteger os seus dados pessoais, nenhuma
transmissão de informações é totalmente segura, de modo que a OMEC/UMC não pode garantir
integralmente que todas as informações que recebe e/ou envia não sejam alvo de acessos não
autorizados perpetrados por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de form a
indevida ou ilícita, como falhas técnicas, vírus o u invasões do banco de dados de nossas
plataformas. De qualquer forma, na remota hipótese de incidência de episódios desta natureza, a
OMEC/UMC garante o pleno esforço para remediar as consequências do ev ento. Por isso,
sugerimos também que adote as precauções necessárias, tais como a escolha de uma senha forte
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e que seja exclusiva aos nossos ambientes. Não compartilhe sua senha com ninguém e limite o
acesso de terceiros ao seu navegador.

9.

Do compartilhamento dos dados

9.1.

A OMEC/UMC poderá compartilhar seus dados pessoais com:

a. Fornecedores de serviços para nossas atividades; sociedades empresárias controladas pela
OMEC/UMC, para execução de diversos serviços relacionados ao s contratos firmados ou às
parcerias firmadas com fornecedores e autoridades/órgãos de governo por decorrência de
obrigações legais, regulatórias ou para atendimento de ordem judicial específica ou ofício
policial (e.g. MEC, INEP, CAPES, FNDE, Secretarias de Educação vinculadas aos órgãos da
Educação Federal, Estadual, Municipal, Ministério da Economia, Poder Judiciário, Ministério
Público Federal e Estadual, Cartórios Eleitorais, Órgãos de Classe, Instituições Financeiras,
Bancos, Caixa Econômica Federal, Sindicatos d as Categorias Profissionais, Delegacia de
Polícia Civil, Delegacia de Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, INSS, PRO CON,
Prefeituras Municipais, Posto Fiscal Municipal, Posto Fiscal Estadual, Seguradora, Entidade
Hospitalar, Secretaria de Saúde Municipal, Secretária de Saúde Estadual e Instituições de
Ensino Superior (com sede no Brasil ou fora do País);
b. Provedores de serviços de computação em nuvem e outras tecnologias da informação para
fins de gestão da prestação dos nossos serviços, provedores de hospedagem, provedores
de banco de dados, etc; consultores (por exemplo, advogados, contadores fiscais
consultores trabalhistas ou agências de recrutamento), prestadores de treinamento,
educação e desenvolvimento e terceiros que realizam verificações anteriores ao emprego e
terceiros que fornecem benefícios ou nos ajudam a fornecer benefícios para nossa equipe ;
c. Prestadores de serviço de transporte público ( e.g. SPTrans, EMTU, SIM, Departamento
Nacional de Transporte) e prestadores de serv iço de transporte privado (e.g. Viação Cometa,
Jacareí, Breda Transportes etc.) para a realização do cadastro dos usuários matriculad os
perante a OMEC/UMC para que possam usufruir de benefícios no transporte público;
d. Empresas que contratam estagiários que estudam na OMEC/UMC ou entidades parceiras
que ajudam na promoção de vagas para nossos alunos ( e.g. unidades concedentes de
estágio, CIEE, NUBE, SEBRAE e Escolas Técnicas – ETEC);
e. Instituições de ensino internacionais quando o usuário manifesta interesse em continuar o
seu curso no exterior;
f. Empresas de cobrança judiciais, extrajudiciais e

bureaux de crédito no caso de

inadimplemento (e.g. SERASA, SCPC, Cartórios de Notas e Protestos, Cartório de Imóveis);
g. Outros prestadores de serviços que podem ser acio nados conforme necessário no caso
concreto (tais como os prestadores responsáveis por produzir os diplomas, promover
processos seletivos, identificar por biometria candidatos a vagas em processos seletivos ou
de colação de grau, organizar a colação de grau , serviços gráficos e de impressão, etc.) ;
h. Um potencial comprador, transferidor, sócio ou negociador de fusões e seus conselheiros
em relação a uma transferência real ou potencial ou fusão de parte ou todos os negócios ou
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ativos da OMEC/UMC, ou quaisquer direitos ou interesses associados, ou para adquirir um
negócio ou entrar em uma fusão com ele;
i.

Autoridades, por exemplo, reguladores, fiscalização ou troca de órgãos ou tribunais ou parte
para processos onde somos obrigados a divulgar informações pela lei ou regulamento
aplicável ou a seu pedido, ou para salvaguardar nossos legítimos interesses;

j.

Bancos e instituições custodiantes, depositários de títulos, corretoras de seguro;

k. Entidades públicas ou privadas de seguridade social, sindicatos e representantes internos
dos sindicatos (inclusive para fins de cumprimento de acordos coletivos);
l.

Quaisquer órgãos ou departamentos públicos da administração direta e/ou indireta ;

m. Qualquer destinatário legítimo exigido pelas leis ou regula mentos aplicáveis .
9.2.

Para a operacionalização de seus serviços, a OMEC/UMC utiliza-se da parceria com várias
empresas, oportunidade em que suas informações serão compartilhadas com algumas de nossas
empresas parceiras para execução de diversos serviços relacionados ao contrato d o titular ou às
parcerias firmadas com fornecedores ou mesmo para uma divulgação promocional de cursos e
outros produtos e serviços ofertados pela OMEC/UMC. Suas informações pessoais podem ser
transferidas para fora do país, incluindo países que não fornecem os mesmos níveis de proteção
para suas informações pessoais.

10.

Da base jurídica para o processamento

10.1. Dependendo da finalidade da atividade de processamento (ver item 7), a base legal para o
processamento dos Dados Pessoais do titular dos dados será um dos seguintes:

a. Necessário para cumprir nossas obrigações legais ou regulamentares, tais como perante o
Ministério da Educação;
b. Necessário para a proteção de sua vida ou segurança física ou de outra pessoa, quando
aplicável;
c. Necessário para os legítimos interesses d a OMEC/UMC, sem afetar indevidamente seus
interesses ou direitos e liberdades fundamentais e na medida em que tais Da dos Pessoais
são estritamente necessários para a finalidade pretendida ;
d. Necessário

para

o

exercício

regular

de

nossos

direitos

em

processos

judiciais,

administrativos ou arbitrais;
e. Prevenir fraudes ou atividades criminosas, uso indevido de nossos serviços, bem como
proteger a segurança de nossos sistemas de TI, arquitetura e redes e a segurança de nossas
instalações, inclusive realizando verificações de antecedentes ;
f. Atender aos nossos objetivos de responsabilidade corporativa e social ;
g. Monitorar, investigar e garantir o cumprimento das políticas internas d a OMEC/UMC; e
h. Em alguns casos, como pode ser solicitado a você de tempos em tempos, obtidos com
consentimento prévio (por exemplo, quando exigido por lei), ou processado com seu
consentimento específico no caso de Dados Pessoais sensíveis, como suas informações
médicas.
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10.2. Na medida em que processarmos quaisquer categorias especiais de dados relacionados a você,
faremos isso porque:

a. O processamento é necessário para o nosso exercício regular de direitos, inclusive em
processos judiciais, administrativos ou arbitrais ;
b. O processamento é necessário para a proteção de sua vida ou segurança física ou de outra
pessoa;
c. O processamento é necessário para a prevenção de fraudes e sua segurança, em processos
de identificação e autenticação do registro em sistemas eletrônicos, desde que seus direitos
e liberdades fundamentais que exijam proteção de seus Dados Pessoais não prevaleçam; ou
d. Você nos deu seu consentimento específico para processar essas informações (quando
legalmente permitido).

11. Da duração
11.1. A OMEC/UMC armazena e mantém suas informações:

a. Pelo tempo exigido por lei;
b. Até o término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo;
c. Pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse d a OMEC/UMC, conforme o caso;
d. Pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de dire itos da OMEC/UMC em
processo judicial, administrativo ou arbitral.

11.2. Assim, trataremos seus dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis ou
enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

11.3. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos:

a. Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do titular foram coletados for alcançada
e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de
tal finalidade;
b. Quando o titular estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão de
seus dados pessoais e o fizer; e
c. Quando houver uma determinação legal neste sentido.

11.4. Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabel ecidas
pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão
eliminados.

12. Dos direitos dos titulares dos dados
12.1. Você possui diversos direitos em relação aos seus dados pessoais. Tais direitos incluem, mas não
se limitam a:
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a. Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados pessoais ;
b. Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de tratamento de
dados pessoais pela OMEC/UMC;
c. Solicitar

que

retifiquemos

quaisquer

dados

pesso ais

imprecisos,

incompletos

e

desatualizados;
d. Se opor às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados
pessoais, em circunstâncias específicas;
e. Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais;
f. Revogar o consentimento a qualquer momento, quando a OMEC/UMC, excepcionalmente,
tratar seus dados pessoais com base no consentimento;
g. Peticionar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

12.2. Há circunstâncias legais que podem não autorizar o exercício de alguns direitos previstos ac ima,
ou quando o fornecimento das informações puder revelar algum segredo de negócio d a
OMEC/UMC. A OMEC/UMC irá atender às suas solicitações na maior extensão que for possível.

12.3. Sua decisão de fornecer quaisquer dados pessoais para nós é voluntária. Portanto, você não
sofrerá consequências negativas caso não queira nos fornecer seus dados pessoais. Entretanto,
tenha em mente que se você escolher não fornecer determinadas informações, a OMEC/UMC pode
não conseguir alcançar alguns ou todos os objetivos descritos neste termo de privacidade, e você
pode não conseguir usar determinadas ferramentas e siste mas que requerem o uso de tais dados
pessoais.
12.4. Caso você forneça à OMEC/UMC dados pessoais de outra pessoa (por exemplo, um responsável
financeiro), você é responsável por garantir que essa pessoa tome conhecimento das informações
contidas neste termo de privacidade e por obter o consentimento desta pessoa para compartilhar
a informação com a OMEC/UMC

12.5. Seu direito de acesso às informações pessoais pode ter algumas restrições. Por exemplo, o acesso
pode ser negado (i) no caso de sucessivas solicitações de acesso em um curto período de tempo,
ou (ii) onde tal acesso ou correção possa colocar em risco a privacidade de out ra pessoa ou expor
informações confidenciais da Universidade .

12.6. Requisições que envolvam Dados Pessoais e/ou documentos de outros titulares não serão
atendidas, exceto procuração, poder parental ou outra hipótese que autorize o exercício do direito
de outro titular por você.
12.7. Você poderá exercer tais direitos entrando em contato com o Encarregado atrav és do e-mail:
dpo@umc.br. Como condição ao exercício dos direitos aqui previstos, iremos solicitar comprovação
da sua legitimidade e sua identidade.
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13. Dos Cookies
13.1. Os cookies são pequenos arquivos armazenados no computador, smartphone ou outro dispositivo
de internet quando o usuário visita um determinado site e não podem ser desligados em nossos
sistemas. Eles geralmente são definidos apenas em resposta às ações feitas por você, como por
exemplo, definir suas preferências.

13.2. Ao acessar nossas plataformas digitais, você toma conhecimento de que nós poderemos instalar
cookies e outra tecnologia similar em seu equipamento, inclusive dispositivo móvel, conforme sua
concordância com nosso gerenciador de consentimento de cookies.

13.3. Ao continuar a usar seu dispositivo ligado à internet para acessar nossas plataformas, você
concorda que as informações a seguir possam ser coletadas: seu identificador de dispositivo único,
endereço de IP do seu dispositivo móvel, informação sobre o si stema operacional de seu
equipamento, operadora móvel e sua localização (até o limite permitido sob lei aplicável).

13.4. A OMEC/UMC usa cookies para fins de marketing e analytics para identificar o comportamento do
usuário e disponibilizar conteúdo e ofertas baseadas em seu perfil, e para os outros fins descritos
abaixo, até o limite permitido legalmente pela legislação aplicável. Alguns dos cookies que
utilizamos não coletam informações que identificam um visitante. Por exemplo:

a. Cookies de desempenho (ver abaixo);
b. Cookies direcionados (ver abaixo) quando você não for um usuário registrado.

13.5. A OMEC/UMC pode ainda associar informações de cookies (incluindo informações de cookies
instalados por meio de nossos anúncios em site s de terceiros) com um indivíduo identificável. Por
exemplo:

a. Se lhe enviarmos um e-mail direcionado que inclui web beacons, cookies ou tecnologias
semelhantes, saberemos se você abriu, leu ou apagou a mensagem ;
b. Quando você clica sobre um link num e-mail de marketing enviado pela OMEC/UMC, nós
também usaremos um cookie para saber quais páginas você visitou e qual conteúdo você
baixou das nossas plataformas digitais, mesmo que você não esteja cadastrado ou inscrito
nelas;
c. Ao cruzar e analisar dados pessoais, conforme descrito acima, podemos interligar dados de
fontes disponíveis publicamente, e de nosso e-mail, site e interações pessoais com você
(isto inclui informação coletada por meio de nossos diferentes plataformas digitais, como as
de carreiras e corporativas) e informação coletada quando você assina ou se “loga” aos
nossos sites, se conecta aos nossos sites usando suas credenciais de mídia social (como
LinkedIn). Nós cruzamos estes dados para melhor avaliar sua experiência com a OMEC/UMC
e para produzir as outras atividades descritas ao longo de nosso termo de privacidade.
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13.6. Alguns cookies que a OMEC/UMC usa são de outras empresas, como Google Analytics, para nos
prover inteligência analítica sobre nossos sites. Estas companhias usam códigos de programa ção
para coletar informações sobre sua interação com nossos sites, como as páginas que você visita,
os links nos quais você clica e por quanto tempo você permanece conectado em noss as plataformas
ou sites. Este código fica ativo somente enquanto você estiv er no site da OMEC/UMC. Para mais
informações sobre como estas companhias coletam e usam informações sobre você, por favor
conheça suas políticas de privacidade. Google em Google Privacy & Terms.

13.7. Podemos também usar web beacons (inclusive pixels de conversão) ou outras tecnologias para
fins semelhantes, e podemos incluí-los nossas plataformas ou sites, em mensagens de e-mail de
marketing ou em nossos boletins informativos e websites de afiliadas, para determinar se as
mensagens foram abertas e se os links foram clicados. Os web beacons não instalam informações
em seu dispositivo, mas podem trabalhar em conjunto com os cookies para monitorar a atividade
de nossas plataformas ou sites. A informação que consta mais abaixo sobre cookies também se
aplica a web beacons e tecnologias similares. Pixels de conversão são pequenos códigos
localizados numa página web em particular que são impulsionados quando alguém visita a página,
resultando num aumento da contagem de conversão.

13.8. Ao utilizar nossas plataformas ou sites., você concorda que nós podemos instalar cookies em seu
dispositivo, conforme explicado. Caso você queira remover os cookies existentes em seu
dispositivo, você conseguirá fazê-lo usando as opções do navegador. Caso você queira bloquear
cookies futuros em seu dispositivo, você poderá alterar a configuração do navegador para fazê -lo.

13.9. Por favor, tenha em mente que a exclusão e o bloqueio de cookies terão impacto em sua
experiência de usuário, pois partes do site podem não funcionar. A menos que você tenha ajustado
a configuração do navegador para bloquear os cookies, nosso sistema emitirá cookies quando você
visitar nosso site ou clicar num link de um e-mail que enviarmos a você, mesmo se você já tiver
excluído nossos cookies.

13.10. Todos os cookies utilizados nossas plataformas ou sites por categoria estão elencados abaixo.
Dentro das categorias abaixo elencadas, os cookies podem ser “de sessão” ou “persistentes”.

a. Os cookies “de sessão” são temporários e, uma vez que você fechar a janela do navegador,
eles serão excluídos de seu dispositivo.
b. Os cookies “persistentes” permanecem no seu dispositivo por um período mais longo e são
usados pelo site para reconhecer seu dispositiv o quando você voltar.
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13.11. A OMEC/UMC usa ambas as categorias de cookies: “de sessão” e “persistentes”.

Categoria

Exemplos

Cookies estritamente

Esses cookies são essenciais para que você possa navegar pelo site

necessários

e usar seus recursos, tais como ter acessos às áre as seguras do site.
Sem esses cookies, os serviços solicitados não poderão ser
fornecidos.

Classificamos os itens seguintes como cookies de desempenho:
Cookie de Visitante Registrado - Um identificador exclusivo para cada
usuário registrado, usado para reconhecê-lo em sua visita, e quando
eles retornam para o site.(Ver também os cookies de Funcionalidade
abaixo).
Cookies de

Esses cookies coletam informações sobre como os visitantes usam

desempenho

um site, por exemplo quais páginas os visitantes acessam com mais
frequência, e se recebem mensagens de erro de páginas da web.
Esses cookies não coletam informações que identificam um visitante.
Todas as informações coletadas por esses cookies são anônimas e
são usadas somente para melhorar o funcionamento do s ite.

Classificamos os itens seguintes como cookies de desempenho:
•

URL de referência (página interna) - Usado para armazenar o
URL da página anterior visitada. Permite -nos rastrear como
os visitantes navegam pelo nosso site.

•

URL de referência (página externa, incluindo se você clicar
em links em páginas de mídia social da OMEC/U MC). Usado
para armazenar o URL que encaminha um visitante para o
nosso site para que possamos entender quais URL ’s estão
encaminhando os visitantes ao nosso site.

•

Histórico do URL - Usado para armazenar a página visitada
por um usuário antes que o usuário envie um formulário. Além
disso, é usado para exibir artigos vistos recentemente por
cada visitante.

•

Cookie de visitante não registrado

– Um identificador

exclusivo dado a cada visitante para permitir análise sobre
como visitantes não registrados utilizam o nosso site.
•

Cookies de gerenciamento de sessão — Esses cookies
permitem acompanhar as ações de um usuário durante uma
sessão do navegador. Uma sessão do navegador começa
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quando um usuário abre a janela do navegador, e termina
quando esse usuário fecha sua janela do navegador. Nossos
cookies

de

gerenciamento

de

sessão

são

criados

temporariamente. Assim que você fechar o navegador, nossos
cookies de gerenciamento de sessão são excluí dos.
Cookies de

Estes cookies permitem que um site lembre as escolhas que você faz

funcionalidade

(como seu nome de usuário, idioma ou região em que você está) e
fornecem recursos melhorados, mais pessoais.

Esses cookies não podem rastrear sua atividade de navegação em
outros sites. Eles não coletam nenhuma informação sobre você que
poderia ser usada para publicidade ou lembrar onde você esteve na
internet fora do nosso site.

Classificamos o seguinte item como cookie de funcionalidade:
•

Cookie de Visitante Registrado - Um identificador exclusivo
para cada usuário registrado em nosso site, usado para
disponibilizar conteúdo e ofertas com base em seus perfis.
Também utilizado para fins de marketing e análise (Ver
também: Cookies estritamente necessários acima.)

Cookies direcionados

Esses cookies são usados para: (1) enviar anúncios relevantes para

(Targeting cookies)

você, (2) limitar o número de vezes que você vê um anúncio, e (3)
ajudar a medir a eficácia da campanha publicitária; e (4) entender o
comportamento das pessoas depois que veem uma propaganda. Eles
são geralmente instalados pelas redes de publicidade com permissão
do operador do site. Eles se lembram que você já visitou um site e
muitas vezes estão associados à funcionalidade do site oferecida pela
outra organização.

Classificamos os seguintes itens como

cookies direcionados

(Targeting cookies):
•

Cookies de análises e inteligência.

•

Cookies de terceiros. Os cookies direcionados podem ser
usados tanto em nossos websites quanto em websites de
terceiros da seguinte forma:
•

Sites de mídia social de terceiros podem registrar
informações sobre você, por exemplo, se você clicar
num botão “Add this”( "Adicionar Isto") ou "Like"
("Curti") para um site de mídia social, enquanto estiver
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em nosso site. Não temos controle sobre esses sites
ou

suas

atividades.

Você

poderá

encontrar

informações sobre sites de mídia social nos próprios
sites. Recomendamos que você leia os termos de uso
e política de privacidade desses sites antes de usá los.
•

Propagandas da OMEC/UMC em sites de terceiros –
Cookies poderão ser instalados em sites que não
sejam da OMEC/UMC, de forma a que quando você
clicar num anúncio da OMEC/UMC localizado num
desses sites, a OMEC/UMC receberá esta informação
para

permitir

a

medição

da

eficácia

da

nossa

propaganda.
Cookies de marketing

Os cookies de publicidade são utilizados para fins de marketing e
objetiva fornecer mais conteúdo relevante e do interesse dos usuários ,
distribuir publicidade direcionada/ comportamental, realizar estudos
de mercado ou medir a eficácia da campanha ou promoção.

14.

Dos links para sites e programas de terceiros

14.1. Nossas plataformas digitais e sites podem incluir:

a. Links de/para sites das nossas redes parceiras, anunciantes e afiliadas ;
b. Determinados programas (widgets e apps) de terceiros. Quando esse for o caso, esteja
ciente de que tais terceiros poderão tratar seus dados pessoais coletados através desses
programas para seus próprios fins.

14.1.1. Não temos nenhuma responsabilidade nem poderemos ser responsabilizados por sites e
programas destes terceiros. Por favor verifique os termos de uso e de privacidade destes terceiros
antes de usar ou fornecer informações em seus sites ou pro gramas.

15.

Da atualização de dados pessoais

15.1. No interesse de manter os Dados Pessoais devidamente atualizados e precisos, pediremos que
você revise periodicamente e confirme os Dados Pessoais que detemos sobre você ou de seus
beneficiários ou dependentes e nos informe de qualquer alteração em relação aos seus Dados
Pessoais (como uma mudança de endereço, e -mail ou telefone de contato), visto que você também
responsabilidades compartilhadas em relação à exatidão de suas informações pessoais.
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16.

Das alterações na política de privacidade

16.1. A OMEC/UMC recomenda fortemente a leitura deste documento e de todas as suas alterações,
reservando-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, mediante
publicação da versão atualizada em seu site, cujas alterações podem levar até 30 dias úteis para
que novas práticas de privacidade sejam implementadas. Essa Política de Privacidade e de
Proteção de Dados foi publicada em setembro de 2021.

17. Da lista das entidades da OMEC/UMC abrangidas por essa Política de Privacidade

Organização Mogiana de Educação e

sediada na Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e

Cultura Sociedade Simples Limitada.

Souza, 200, Mogi das Cruzes - SP, 08700-000,
inscrita no CNPJ sob n° 52.562.758/0001 -17.

filial

estabelecida

na

Avenida

Imperatriz

Leopoldina n.º 550 - Vila Leopoldina - São Paulo
– SP - 05305-000, inscrita no CNPJ sob n°
52.562.758/0003-89.

filial estabelecida na Rua Dom Antônio Cândido
Alvarenga n° 170 – Centro - Mogi das Cruzes –
SP – 08780-070, inscrita no CNPJ sob n°
52.562.758/0005-40.

filial estabelecida na Rua Delfino Alves Gregório
n.º 755/767 – Vila Mogilar – Mogi das Cruzes – SP
–

08773-520,

inscrita

no

CNPJ

sob

n°

52.562.758/00007-02.
SOMEC – Sociedade Mogiana de Educação e

sediada na Avenida Vereador Narciso Yague

Cultura Sociedade Simples Limitada.

Guimarães, 325, Centro Cívico, Mogi das Cruzes,
SP,

08.780-000,

inscrita

no

CNPJ

sob

n°

08.640.178/0001-09.

18. Dos contatos
18.1. Se você possui qualquer dúvida, sugestão, solicitação ou reclamação sobre como tratamos os seus
dados pessoais ou ainda não deseje mais receber quaisquer informativos da OMEC/UMC, por favor,
considere o seguinte canal:
Encarregado de dados: Júlio Aguiar Dias
E-mail: dpo@umc.br.
Endereço físico: Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza n.º 200 – Vila Partênio – Mogi das
Cruzes – SP – 08780-911.
Para assuntos não relacionados ao tema de privacidade, acess e o faleconosco@umc.br.
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Anexo I

Aviso de Privacidade
Este aviso descreve como a OMEC/UMC processa as informações pessoais de
funcionários (ativos e licenciados), candidatos a emprego, estagiários, ex-funcionários, dependentes,
beneficiários, consultores, trabalhadores temporários , prestadores de serviços e contratados de nossos
fornecedores durante as atividades de recursos humanos , aplicando-se a esse aviso, subsidiária e
supletivamente, a Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC, em caso de omissão
e desde que haja compatibilidade com os princípios estabelecidos. Caso seja necessário, podemos
corrigir este aviso periodicamente. Este aviso também pode ser complementado por outras informações
conforme necessário, para conformidade com requisitos legais ou legítimos interesses da Instituição.

1.

Dos dados tratados

1.1.

Podemos processar suas informações pessoais para fins de atividades legítimas, para administrar
nosso relacionamento empregatício ou contratual com você e para operar nossas atividades.
Podemos tratar, coletar, utilizar e transferir suas informações pessoais por meio de sistemas
automatizados e/ou de processamento de dados em papel. Estabelecemos funções de
processamento de rotina (por exemplo, o processamento para folha de pagamento e administração
de benefícios). Também processamos informações pessoais ocasional mente ou ad hoc (por
exemplo, quando um funcionário é avaliado para uma nova função ou no contexto de estado civil,
por exemplo).

1.2.

Durante o curso normal das atividades de recursos humanos, podemos coletar os tipos de
informações pessoais a seguir:

Detalhes pessoais

A OMEC/UMC poderá coletar e tratar dados pessoais para fins de

adicionais, de contato

recrutamento, tais como número de identidade, CPF, estado civil,

e identificadores.

companheiros, dados biométricos, dependentes, contato para casos
de emergência e histórico militar.

Informação

A OMEC/UMC poderá coletar informações sobre sua formação

educacional/acadêmica

acadêmica e profissional ou relativa a seu histórico de empregos.

e profissional ou
relativa a empregos
anteriores.
Dados sensíveis para

A OMEC/UMC poderá coletar certos tipos de dados sensíveis quando

fins de recrutamento.

a coleta for autorizada por lei ou com o seu consentimento, tais como
informação médica/de saúde (inclusive dados sobre incapacidade),
informação de engajamento sindical, religi ão, raça ou etnia, defesa de
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minorias e informação de sentenças criminais e acusações legais. A
OMEC/UMC coleta estas informações para propósitos específicos: as
de

saúde/médicas

a

fim

de

considerar

adequadamente

uma

deficiência ou doença existente (sujeita a limites legais quanto ao
momento de coleta de tais informações e outras limitações aplicáveis)
e para prover benefícios; verificação de antecedentes e informação
pessoal associada a diversidade (como raça e etnia) a fim de cumprir
obrigações legais e políticas internas relativas a diversidade e que
vedem a discriminação.
Documentação

A OMEC/UMC poderá coletar dados sobre cidadania, passaporte e

requerida para atender

detalhes sobre permissão de residência ou trabalho (uma cópia

leis de imigração.

impressa e/ou uma versão eletrônica) e informações requeridas para
atender à legislação de imigração.

Informação financeira

Seus dados bancários e outros detalhes financeiros importantes são

para fins de

necessários para fins de pagamento de remuneração/benefícios.

remuneração/benefício
Informação para

Informação necessária para proceder à análise de antecedentes,

gestão de talento

detalhes de decisões e resultados de desempenho, feedback de
performance e avisos, programas de e-learning / treinamento,
revisões de desempenho e desenvolvimento profissional (inclusive
dados que você provê quando solicitado a dar e receber feedback, a
criar prioridades, a atualizar seu input em ferramentas importantes),
carteira de habilitação para dirigir e in formação prestada no
preenchimento de currículos e biografias.

Informação requerida

Informação requerida durante o processo de recrutamento dentro de

para recrutamento

padrões permitidos por lei.

Informação submetida

Informação submetida por você em currículos , cartas, modelos por

por você para fins de

escrito ou outros materiais impressos (inclusive fotografias).

contratação
Informação gerada por

Informação gerada por entrevistadores e recrutadores relacionada a

nós durante o

você, com base nas interações deles com você ou em suas simples

recrutamento

buscas na internet, quando permitido por lei aplicável.

Informação de

Informação relativa a você obtida junto a empresas terceirizadas de

recrutamento recebida

colocação profissional, recrutadores ou websites de busca de vagas,

de terceiros

quando aplicável.
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Materiais audiovisuais.

Fotografias e imagens/áudio/cenas captadas/gravadas em circuito
interno de TV ou outros sistemas de vídeo quando em visita a nossos
campi ou captadas no curso de eventos de recrutamento ou
entrevistas de recrutamento em vídeo ou durante qualquer outro
evento virtual ou presencial (incluindo gravações durante workshops
ou eventos similares).

Recomendações

Recomendações relativas a informações sobre você fornecidas por
terceiros.

Análises de histórico

Informação sobre seus empregos anteriores, formação educacional e,

profissional e de

quando aplicável e autorizado por lei, histórico de posição creditícia,

antecedentes

antecedentes criminais ou outras informações reveladas durante
avaliações de antecedentes.

Informação relativa à

Informações sobre raça / etnia / religião / incapacidades físicas /

diversidade

gênero / nome social e autodesignação de status LGBT para fins de
relatórios governamentais quando exigidas por lei, assim como a fim
de perceber as características da diversidade da força de trabalho da
OMEC/UMC, sujeitas às limitações legais.

Informação analítica

Informação gerada pela sua participação em avaliações de caráter
psicológico, técnico e comportamental. Você receberá mais detalhes
sobre a natureza de tais avaliações antes de participar em qualquer
uma delas.

Identificação e perfis

Dados de identificação eletrônica (por exemplo, informações de login,

eletrônicos

direito

de

acesso,

número

de

crachá,

endereço

IP,

identificadores/cookies on-line, logs e tempo de conexão, gravação de
som ou imagem, como Circuito Fechado de TV ou gravações de voz).
Em alguns casos, a OMEC/UMC também coletará Dados Pessoais
indiretamente de provedores para verificação de informações em
fontes disponíveis publicamente, como perfis do LinkedIn.

1.3.

Nossas plataformas digitais e sites coletam dados pessoais sobre seu computador, incluindo
(quando disponível) seu endereço de IP, sistema operacional e tipo de navegador para
administração do sistema, filtrar tráfego, pesquisar domínios de usuário e para relatar estatísticas.

1.4.

Detalhes das suas visitas em nossas plataformas digitais e sites, as páginas que você visita e os
recursos que você acessa ou baixa, incluindo, entre outros, dados de tráfego, dados de localização,
weblogs e outros dados de comunicação.

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 , Mogi das Cruzes, SP, 08780-911
www.umc.br
Página 22 de 24

Tel.: (11) 4798-7000
0800 19 2001
www.umc.br
___________________________________________________________________________________
2.

Da finalidade do tratamento de dados

2.1.

Sempre processamos seus Dados Pessoais para um a finalidade específica e apenas processamos
os dados que são relevantes para atingir esse fim. Em particular, processamos Dados Pessoais de
funcionários

(ativos

e

licenciados),

candidatos

a

emprego,

estagiários,

ex-funcionários,

dependentes, beneficiários, consultores, trabalhadores temporários, prestadores de serviços e
contratados de nossos fornecedores para:

a. Administrar as equipes de trabalho, folha de pagamento, programas de compensação e
benefícios (incluindo gestão de tarefas, análise e planejamento interno da força de trabalho);
b. Gerenciar o desempenho, aprendizado, desenvolvimento e treinamento do público abarcado
por esse aviso;
c. Monitorar as atividades das equipes no local de traba lho, incluindo o cumprimento das
normas e políticas internas, bem como as regras de saúde e segurança vigentes;
d. Gerenciar nossos recursos de TI, incluindo gestão de infraestrutura;
e. Gerenciar e disponibilizar Dados Pessoais dentro do grupo OMEC/UMC, quand o for
relevante;
f. Receber e processar reclamações internas ou reportadas diretamente em canais oficiais de
comunicação da OMEC/UMC;
g. Responder a um pedido oficial de autoridade pública ou judicial com a conformidade
necessária;
h. Cumprir quaisquer obrigações legais impostas a nós em relação ao nosso público abarcado
por esse aviso;
i.

Elaborar, editar e readequar relatórios internos e relatórios para auditorias internas e
externas;

j.

Outros fins jurídicos e de rotina relacionados ao trabalho.

3.

Da privacidade do titular

3.1.

Vide item 8 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

4.

Do compartilhamento dos dados

4.1.

Vide item 9 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

5.

Da base jurídica para o processamento

5.1.

Vide item 10 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

6.

Da duração

6.1.

Vide item 11 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

7.

Dos direitos dos titulares dos dados

7.1.

Vide item 12 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.
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8.

Dos Cookies

8.1.

Vide item 13 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

9.
9.1.

Dos links para sites e programas de terceiros
Vide item 14 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

10.

Da atualização de Dados Pessoais

10.1. Vide item 15 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

11.

Das atualizações para este aviso

11.1. Vide item 16 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

12.

Da lista das entidades da OMEC/UMC abrangidas por esse Aviso de Privacidade

12.1. Vide item 17 da Política de Privacidade e de Proteção de Dados da OMEC/UMC.

Caso tenha dúvidas sobre o tratamento de dados feito pela OMEC/UMC
relacionados às atividades de recursos humanos ou se você acredita que suas informações pessoais não
estão sendo tratadas de acordo, por favor, avise-nos e investigaremos sua preocupação. Por favor,
manifeste qualquer preocupação conversando sobre a questão com o seu supervisor ou outro supervisor
ou gerente ou ainda entrando em contato com Gerência de Gestão de Pessoas enviando e-mail para
ggp@umc.br ou entre em contato com o Encarregado de Dados da Universidade pelo e -mail:
dpo@umc.br.
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