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Política de Privacidade
FGV Ensino Médio

APRESENTAÇÃO
A FGV Ensino Médio (“FGV Ensino Médio”, “Nós”, “Nos” ou “Nosso”, “Conosco”) possui a plataforma
online

Portal

Programa

FGV

Ensino

Médio

Digital

disponível

no

endereço

eletrônico

ensinomediodigital.fgv.br (“Plataforma”) destinada a disponibilizar conteúdos educacionais complementares
do Ensino Médio em forma de testes, simulados e objetos educacionais digitais, além de estatísticas diversas
resultantes da utilização dos conteúdos educacionais (“Serviços”).
A FGV Ensino Médio está comprometida com seus deveres de garantia da privacidade e de proteção de dados
pessoais. Dessa forma, o objetivo da presente Política de Privacidade (“Política”) é informar como ocorre a
coleta, uso, compartilhamento, armazenamento, entre outros tratamentos, das informações e dados pessoais
dos seguintes Usuários que utilizam a Plataforma de alguma maneira:
(i)

Estudante: há três categorias de Usuários classificados como Estudantes: (a) Estudante Avulso
(discente interessado, por iniciativa própria, em utilizar os serviços do Programa FGV Ensino
Médio Digital para fins de preparação para o ENEM e/ou outras formas de avaliação para ingresso
no ensino superior); (b) Estudante de Escola Avulsa (discente regularmente matriculado em Escola
a qual, por sua iniciativa única e exclusiva, aderiu ao uso do Portal Programa FGV Ensino Médio
Digital) e (c) Estudante de Escolas Vinculadas ou Estudante Vinculado (discente regularmente
matriculado em Escola a qual aderiu ao uso do Portal Programa FGV Ensino Médio Digital por
intermédio de Contrato celebrado entre a FGV e a sua Rede de Escolas, ou Secretaria de Educação);

(ii)

Professor: profissionais que se dedicam ao ensino de uma ou mais disciplinas e que são vinculados
a uma instituição de ensino básico, público ou privada. Há dois tipos de Usuários classificados
como Professores: (a) Professores de Escola Avulsa (docente profissionalmente ligado a Escola a
qual, por sua iniciativa única e exclusiva, aderiu ao uso do Portal Programa FGV Ensino Médio
Digital); (b) Professores de Escola Vinculada ou Professores Vinculados (docente
profissionalmente ligado a Escola a qual aderiu ao uso do Portal Programa FGV Ensino Médio
Digital por intermédio de Contrato celebrado entre a FGV e a sua Rede de Escolas, ou Secretaria
de Educação);

(iii)

Escola: Instituição de ensino, pública ou privada. Há dois tipos de escolas: (a) Escola Avulsa
(Escola que aderiu ao uso do Portal Programa FGV Ensino Médio Digital por iniciativa única e
exclusiva) e (b) Escola Vinculada (Escola que aderiu ao uso do Portal Programa FGV Ensino
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Médio Digital por intermédio de Contrato celebrado entre a FGV e a sua Rede de Escolas, ou
Secretaria de Educação);
(iv)

Rede de Escolas: Instituição de Ensino, pública ou privada que reúne mais de uma Escola, a
exemplo de Secretarias de Educação.

(v)

Usuário: Qualquer pessoa natural ou instituição de ensino que tenha se cadastrado no Portal FGV
Ensino Médio, como Estudante, Professor, Escola ou Rede de Escolas. Neste documento, também
poderá ser identificado como “Seu”, “Sua”, “Você”.

A leitura deste material é essencial para o manuseio da Plataforma, visto que, ao acessar, realizar seu cadastro
e/ou utilizá-la de qualquer forma, Você aceitará as práticas e políticas descritas e concordará com a coleta, uso,
compartilhamento, armazenamento, entre outros tratamentos dos seus dados conforme disposto neste
documento.
NO CASO DE AS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA SEREM ACESSADAS POR MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS,
QUE SEJAM CONSIDERADOS
DESSES

ESTUDANTES,

ESTUDANTE,

MAS APENAS COM O CONSENTIMENTO DE UM DE SEUS

16 (DEZESSEIS)

RESPONSÁVEIS LEGAIS
DE

ISSO SIGNIFICARÁ QUE PODEREMOS TRATAR OS DADOS

POR MEIO DE DECLARAÇÃO NO MOMENTO DO CADASTRO NA

COMO MENOR DE

POLÍTICA

ESTUDANTES AVULSOS,

PLATAFORMA,

O

SEJA IDENTIFICADO

ANOS, SERÁ SOLICITADA A INDICAÇÃO DO E-MAIL DE UM DE SEUS

NO MOMENTO DO CADASTRO NA PLATAFORMA.

PRIVACIDADE

RESPONSÁVEIS LEGAIS. CASO

OS TERMOS

DE

USO

E A PRESENTE

SERÃO ENVIADOS AOS RESPONSÁVEIS LEGAIS PARA QUE CONSINTAM COM ESTES

INSTRUMENTOS.

NO CASO DE AS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA SEREM ACESSADAS POR MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS
QUE SEJAM CONSIDERADOS
TRATAR OS DADOS DESSES

ESTUDANTES

DE

ESCOLAS AVULSAS,

ISSO SIGNIFICARÁ QUE NÃO PODEREMOS

ESTUDANTES, SALVO SE HOUVER CONSENTIMENTO DE UM DE SEUS RESPONSÁVEIS

LEGAIS. É DE RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DA ESCOLA AVULSA OBTER, REGISTRAR E ARMAZENAR O
DEVIDO CONSENTIMENTO LIVRE, INFORMADO E INEQUÍVOCO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTUDANTE, BEM
COMO DAR CIÊNCIA AOS TERMOS DE USO E A PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE A ESTE ADULTO.

AINDA

NO CASO DE

ESTUDANTES

DE

ESCOLAS AVULSAS,

O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO TITULAR POR SEU

RESPONSÁVEL LEGAL, O ACEITE E A OBTENÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PLATAFORMA
PODERÃO SER FEITAS DIRETAMENTE NA ESCOLA AVULSA ONDE O
MATRICULADO.

ESTUDANTE

ESTÁ REGULARMENTE

NESTE CASO NÃO CABE À FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FORNECER QUALQUER DOS DIREITOS

PREVISTOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA LEI 13.709/2018, MAS APENAS AUXILIAR A ESCOLA AVULSA
A EXERCÊ-LOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR ESCRITO. ALÉM DISSO, A OPOSIÇÃO AO CADASTRO DO ESTUDANTE
MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS PELO SEU RESPONSÁVEL LEGAL DEVERÁ SER FORMALIZADA JUNTO À

ESCOLA,
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SENDO SUA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PROVIDENCIAR IMEDIATAMENTE A RETIRADA DO ESTUDANTE DO

PORTAL FGV ENSINO MÉDIO.
NO CASO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS VINCULADAS COM IDADE INFERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS COMPLETOS
OU COM OUTRA FAIXA ETÁRIA ONDE O CONSENTIMENTO PELO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL SEJA
CONSIDERADO EXIGÍVEL PELA REDE DE ESCOLAS, AS ESCOLAS E REDES DE ESCOLAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR
FORNECER AOS RESPONSÁVEIS LEGAIS AS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NESTA

POLÍTICA

E COLETAR O SEU

RESPECTIVO CONSENTIMENTO.
AINDA NO CASO DESTES

RESPONSÁVEL LEGAL,

ESTUDANTES VINCULADOS,

O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO TITULAR POR SEU

O ACEITE E A OBTENÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PLATAFORMA

PODERÃO SER FEITAS DIRETAMENTE NA
REGULARMENTE MATRICULADO.

ALÉM

ESCOLA

OU

REDE

DE

ESCOLAS

EM QUE O

DISSO, A OPOSIÇÃO AO CADASTRO DO

ESTUDANTE

ESTUDANTE

ESTÁ

MENOR DE

16

(DEZESSEIS) ANOS PELO SEU RESPONSÁVEL LEGAL PODERÁ SER FORMALIZADA JUNTO À ESCOLA, SENDO QUE
ESTA ENCAMINHARÁ TAL OPOSIÇÃO À FGV ENSINO MÉDIO.

Cabe ressaltar que esta Política deve ser lida e interpretada em conjunto com os Termos e Condições Gerais
de Uso do FGV Ensino Médio, também publicada no endereço eletrônico do Portal FGV Ensino Médio.
O

PROCESSO DE ACEITAÇÃO DESTA

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

POLÍTICA

OCORRERÁ QUANDO DO CADASTRO NA

A ACEITAÇÃO SERÁ

CONCLUÍDA NO MOMENTO EM QUE O

PLATAFORMA

PARA

USUÁRIO ACEITAR QUE

SEUS DADOS SEJAM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS FINALIDADES DISPOSTAS NESTA

POLÍTICA. ISSO

SIGNIFICARÁ QUE O USUÁRIO ESTÁ CIENTE E PLENAMENTE DE ACORDO COM A FORMA COMO SUAS INFORMAÇÕES
E OS SEUS DADOS SERÃO UTILIZADOS.

SE PORVENTURA O USUÁRIO NÃO CONCORDAR

COM OS TERMOS DESTA

POLÍTICA,

RECOMENDAMOS QUE NÃO

CONTINUE O PROCEDIMENTO DE CADASTRO E NÃO USE OS SERVIÇOS DA PLATAFORMA.

A presente Política está dividida nos seguintes tópicos:
1. Coleta de dados Pessoais
2. Agentes de Tratamento
3. Compartilhamento de dados
4. Direitos dos titulares de dados
5. Tempo de armazenamento dos dados
6. Da Tecnologia e da Segurança da Informação
7. Contato relacionado à proteção de dados na FGV
8. Mudanças na Política de Privacidade
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1. COLETA DE DADOS PESSOAIS
Os tipos e quantidade de dados e dados pessoais coletadas pela FGV Ensino Médio variam de acordo com o
perfil escolhido (Estudante, Professor ou Escola), bem como a modalidade de inscrição na Plataforma
(Estudante Avulso, Escola Avulsa e Escola Vinculada). Todos os dados e dados pessoais coletados são
utilizados apenas para a finalidade de prestação dos nossos Serviços e para as finalidades devidamente
autorizadas e descritas nesta Política.
Visitantes da Plataforma
No caso de haver o mero acesso ao endereço eletrônico do Portal FGV Ensino Médio, ocorrerá a coleta dos
dados de navegação, i.e., informações sobre o navegador (browser e versão utilizada), sistema operacional,
endereço IP, registro da data/hora da visita, URLs (Uniform Resource Locators), conteúdos e informações
pesquisados e visualizados, definição da tela e comportamento na Plataforma.
Além disso, a coleta de dados também poderá ocorrer por meio de cookies. Os cookies são identificadores
transferidos aos navegadores e dispositivos que permitem o reconhecimento destes e informam como e quando
os recursos da Plataforma são visitados e quantas pessoas os acessam.
A Plataforma pode utilizar cookies de sessão (expiram ao fechar o navegador) e/ou cookies persistentes
(permanecem no computador até que sejam excluídos) para fornecer uma experiência mais pessoal e interativa.
Os cookies persistentes podem ser removidos seguindo as instruções do arquivo de ajuda do navegador da
Internet. Além disso, você pode optar por recusar ou desabilitar os cookies através das configurações do seu
navegador. No entanto, ao fazer isso, algumas áreas da Plataforma podem não funcionar corretamente.
Esta Política de Privacidade não cobre o uso de cookies de terceiros, e não somos responsáveis por suas
políticas e práticas de privacidade. Tenha em atenção que os cookies colocados por terceiros podem continuar
a monitorar as atividades online do Usuário mesmo depois de este ter saído da nossa Plataforma, e esses
terceiros podem não cumprir os pedidos de “Não Rastrear” definidos utilizando o seu navegador ou dispositivo.
Cadastro e login na Plataforma
No caso da realização do cadastro na Plataforma, além dos dados de navegação mencionados no item acima,
serão coletadas as seguintes informações, de acordo com o perfil escolhido:
(A) ESTUDANTE:
(1) Estudantes Avulsos: os Estudantes Avulsos poderão criar um cadastro na Plataforma por meio de três
procedimentos:
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(i) informando o nome completo, endereço de e-mail pessoal, nome de usuário (login), senha (login),
número de CPF, data de nascimento, sexo, grau de escolaridade e tipo de instituição de ensino a qual
está vinculado;
(ii) caso o estudante opte por fazer login via Facebook, com a coleta dos dados de nome completo e
endereço de e-mail para autenticação;

(iii) caso o usuário opte por fazer login via conta Google, com a coleta dos dados de nome completo
e endereço de e-mail para autenticação.
Também é possível realizar o login na Plataforma pelos mesmos procedimentos: (i) indicando e-mail ou nome
de usuário e senha; (ii) com a conta Facebook; e (iii) com a conta Google. Em todos os casos, haverá a coleta
de dados de login, como IP, nome de usuário, endereço de e-mail, senha e data e hora de acesso.
A FGV Ensino Médio não fornece nenhum dado de seus Usuários para o Facebook ou para o Google. Todavia,
é importante notar que essas redes podem utilizar os dados de login dos Usuários para rastrear suas atividades
online e obter outras informações de forma indireta, conforme autorizações fornecidas pelos Usuários nessas
plataformas. Dessa forma, caso o Estudante opte por utilizar uma dessas redes como forma de cadastro ou
login, ele estará sujeito aos termos de uso e políticas de privacidade da rede escolhida além das da FGV Ensino
Médio, e a FGV Ensino Médio não tem nenhum controle ou responsabilidade sobre o uso que tais redes podem
fazer das informações de login dos seus Usuários.

(2) Estudantes de Escola Avulsa: os Estudantes de Escola Avulsa terão o seu cadastro criado de forma
autônoma pela Escola Avulsa a que estiverem vinculados, com a coleta dos seguintes dados: nome do
responsável legal (se menor de 16 anos); nome completo do estudante; e-mail para contato; CPF: número; RG:
número; sexo; data de nascimento; ano do ensino médio; código da turma a que está vinculado; turno da turma
a que está vinculado; nome da turma a que está vinculado; (IP, nome de usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso). Cumpre unicamente a estas escolas incluir, editar ou excluir os seus estudantes na Plataforma.
(3) Estudantes de Escolas Vinculadas: os Estudantes Vinculados terão o seu cadastro criado pela Escola a qual
estão vinculados, com a coleta dos seguintes dados: nome do responsável legal (se menor de 16 anos); nome
completo do estudante; e-mail para contato; CPF: número; RG: número; sexo; data de nascimento; ano do
ensino médio; código da turma a que está vinculado; turno da turma a que está vinculado; nome da turma a
que está vinculado. Quando do login dos Estudantes nessas plataformas, haverá a coleta de dados como IP,
nome de usuário, endereço de e-mail, senha e data e hora de acesso.

PÁGINA 7/21

PREMISSAS E RECOMENDAÇÕES DE COMPLIANCE – PLATAFORMA FGV ENSINO MÉDIO
I JUNHO DE 2020 I

(B) PROFESSOR:
Para os Professores, não é possível realizar o cadastro diretamente por meio do endereço eletrônico da FGV
Ensino Médio, estando à disposição apenas a solicitação de informações para que a FGV Ensino Médio entre
em contato com o interessado. Nesse sentido, são coletados os seguintes dados: nome, endereço de e-mail
pessoal, CPF, telefone fixo ou celular e nome da escola em que trabalha.
O cadastro dos Professores será criado pela Escola Avulsa (Professor de Escola Avulsa) ou pela Escola
Vinculada (Professor de Escola Vinculada) às quais estes professores estiverem subordinados, havendo a
coleta dos seguintes dados: nome completo, endereço de e-mail pessoal, endereço de e-mail profissional, sexo,
data de nascimento, número de CPF, nome de usuário (login) e senha (login).
No caso dos Professores já cadastrados, os dados coletados no login são IP, nome de usuário, endereço de email, senha e data e hora de acesso.
(C) ESCOLA AVULSA:
As Escolas Avulsas poderão testar as funcionalidades da Plataforma de maneira autônoma no seu próprio site.
Haverá, dessa forma, um período de 7 (sete) dias para que os seus professores e/ou representantes legais se
familiarizem com o Portal e com as suas funcionalidades e decidam se irão inscrever os seus discentes e
docentes no mesmo.
Para que este contato inicial ocorra, serão requeridos os seguintes dados e dados pessoais: nome da Escola;
endereço de e-mail da Escola; nome de um responsável da Escola, e-mail pessoal do responsável; endereço de
e-mail profissional do responsável; tipo de instituição (se pública ou privada); telefone fixo; profissional e
celular do responsável; quantidade de estudantes do ensino médio e quantidade de professores do ensino
médio.
Caso a Escola Avulsa decida por utilizar a Plataforma em regime de período de avaliação, por 7 (sete) dias, os
seguintes dados e dados pessoais serão requeridos de seu representante legal no cadastro autônomo: nome da
Escola, CNPJ da Escola, nome do representante legal da Escola, cargo do representante legal da Escola,
número do CPF do representante legal, nome de usuário (login), senha (login), tipo de instituição (se pública
ou privada), cidade e unidade federativa na qual está localizada.
Caso a Escola Avulsa entenda que as funcionalidades do Portal atendem aos seus objetivos educacionais, ela
poderá, de forma autônoma e sem intervenção imediata da FGV, fazer a carga dos dados pessoais de alunos e
professores mediante interação de sistemas via API (Application Programming Interface). A API é uma
solução de sistema que possibilita o trânsito destes dados de forma fluida e segura, conforme detalhes
fornecidos no item 6 desta Política.
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(D) ESCOLA VINCULADA E REDE DE ESCOLAS:
As Escolas Vinculadas e as Redes de Escolas poderão testar as funcionalidades da Plataforma de maneira
autônoma no seu próprio site. Haverá, dessa forma, um período de 7 (sete) dias para que os seus professores
e/ou representantes legais se familiarizem com o Portal e com as suas funcionalidades e decidam se irão
inscrever os seus discentes e docentes no mesmo.
Para que este contato inicial ocorra, serão requeridos os seguintes dados e dados pessoais: nome da Escola;
endereço de e-mail da Escola; nome de um responsável da Escola, e-mail pessoal do responsável; endereço de
e-mail profissional do responsável; tipo de instituição (se pública ou privada); telefone fixo; profissional e
celular do responsável; quantidade de estudantes do ensino médio e quantidade de professores do ensino
médio.
Caso a Escola Vinculada ou Rede de Escolas decida por utilizar a Plataforma em regime de período de
avaliação, por 7 (sete) dias, os dados e dados pessoais listados anteriormente serão requeridos de seu
representante legal no cadastro: nome da Escola, CNPJ da Escola, nome do representante legal da Escola,
cargo do representante legal da Escola, número do CPF do representante legal, nome de usuário (login), senha
(login), tipo de instituição (se pública ou privada), cidade e unidade federativa na qual está localizada.
Já para o cadastramento das Redes de Escolas, são coletados os seguintes dados: nome da Rede de Escolas,
CNPJ da Rede, nome do responsável pela Rede, cargo do responsável pela Rede, endereço de e-mail
profissional, nome de usuário (login), senha (login), tipo de instituição (se pública ou privada), cidade e
unidade federativa na qual está localizada.
Caso a Escola Vinculada ou Rede de Escolas entenda que as funcionalidades do Portal atendem aos seus
objetivos educacionais, ela precisará entrar em contato com a FGV Ensino Médio e haverá a negociação de
um contrato (Acordo de Cooperação) entre a FGV e a Rede ou Secretaria que a representa.
Após a celebração do contrato e dos serviços que serão prestados pela Ensino Médio, a Escola Vinculada e
sua Rede poderão proceder à carga dos dados pessoais de alunos e professores mediante interação de sistemas
via API (Application Programming Interface).
Quando do login das Escolas ou Redes de Escolas já cadastradas, os dados coletados são IP, nome de usuário,
endereço de e-mail, senha e data e hora de acesso.
Na tabela abaixo são indicados de forma sistematizada os tipos de dados pessoais coletados, as finalidades
para as quais eles são tratados e a base legal para seu tratamento.
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Finalidade/Atividade

Tipo de dado

Visita à Plataforma, para
conhecer o perfil de acesso,
ajustar o conteúdo e a
infraestrutura do Portal

Informações sobre o navegador (browser
e versão utilizada), sistema operacional,
cookies, endereço IP, registro da data/hora
da visita, URL, conteúdos e informações
pesquisados e visualizados, definição da
tela e comportamento no portal, cookies.
Nome, endereço de e-mail, CPF, telefone
fixo ou celular, e nome da escola em que
trabalha
Nome da Escola ou da Rede de Escolas,
endereço de e-mail da Escola ou da Rede
de Escolas, nome de um responsável para
contato, tipo de instituição, telefone fixo
ou celular, quantidade de estudantes do
ensino médio e quantidade de professores
do ensino médio.
nome completo do estudante; endereço de
e-mail; sexo; data de nascimento; número
de CPF; número de RG; grau de
escolaridade; nome da instituição a que
está vinculado; estatísticas de uso e
desempenho em testes, simulados e
exames aplicados na Plataforma FGV
Ensino Médio; dados de acesso (IP, nome
de usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso);
nome completo do(a) responsável legal;
nome completo do estudante; endereço de
e-mail; sexo; data de nascimento; número
de CPF; número de RG; grau de
escolaridade; nome da instituição a que
está vinculado; estatísticas de uso e
desempenho em testes, simulados e
exames aplicados na Plataforma FGV
Ensino Médio; dados de acesso (IP, nome
de usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso);
Nome completo e -mail.

Cadastro de Professores para
que a FGV Ensino Médio
entre em contato
Cadastro de Escolas e Redes
de Escolas para que a FGV
Ensino Médio entre em
contato

Cadastro de Estudantes
Avulsos (por meio do
próprio Portal FGV Ensino
Médio)

Cadastro de Estudantes
Avulsos entre 12 anos
completos e 16 anos (por
meio do próprio Portal FGV
Ensino Médio)

Dados do Facebook (no caso
de Estudantes Avulsos
realizarem o cadastro por
meio da conta Facebook)
Dados da Conta Google (no
caso de Alunos realizarem o
cadastro por meio da conta
Google)
Elaboração de ranking online
de alunos, realizando
comparações entre alunos
das próprias Escolas e de
toda a Plataforma
Cálculo de desempenho do
aluno

Base legal para o
tratamento
Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória e
legítimo interesse.

Consentimento

Procedimentos Preliminares
para Execução de contrato

Consentimento

Consentimento de ao menos
um dos Responsáveis Legais
na Plataforma via e-mail de
autenticação

Consentimento

Nome completo e -mail.

Consentimento

Notas de testes e simulados realizados na
Plataforma

Legítimo interesse

Notas de testes e simulados realizados na
Plataforma

Legítimo interesse
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Criação de testes e simulados
Criação de estatísticas na
Plataforma
Cadastramento de Estudantes
de Escolas Avulsas pelas
Escolas Avulsas

Dados de desempenho geral dos alunos
Dados de desempenho geral dos alunos e
perfis de acesso
nome completo do estudante; e-mail para
contato; CPF: número; RG: número; sexo;
data de nascimento; ano do ensino médio;
código da turma a que está vinculado;
turno da turma a que está vinculado; nome
da turma a que está vinculado; (IP, nome
de usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso)

Cadastramento de Estudantes
de Escola Avulsa menores de
16 anos pelas Escolas
Avulsas

nome completo do responsável legal;
nome completo; e-mail para contato; CPF:
número; RG: número; sexo; data de
nascimento; ano do ensino médio; código
da turma a que está vinculado; turno da
turma a que está vinculado; nome da
turma a que está vinculado; (IP, nome de
usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso)

Cadastramento de
Professores de Escolas
Avulsas pelas Escolas
Avulsas

Nome completo, endereço de e-mail
pessoal, endereço de e-mail profissional,
sexo, data de nascimento, número de CPF,
nome de usuário (login), senha (login).

Cadastramento de Estudantes
Vinculados pelas
Escolas/Redes de Escolas

nome completo do estudante; e-mail para
contato; CPF: número; RG: número; sexo;
data de nascimento; ano do ensino médio;
código da turma a que está vinculado;
turno da turma a que está vinculado; nome
da turma a que está vinculado; (IP, nome
de usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso)
nome completo do responsável legal;
nome completo; e-mail para contato; CPF:
número; RG: número; sexo; data de
nascimento; ano do ensino médio; código
da turma a que está vinculado; turno da
turma a que está vinculado; nome da
turma a que está vinculado; (IP, nome de
usuário, e-mail, senha, data e hora de
acesso)
nome do professor; e-mail de contato;
CPF: número; sexo; data de nascimento;
turmas vinculadas; código de turmas
vinculadas; disciplinas vinculadas; (IP,
nome de usuário, e-mail, senha, data e
hora de acesso)

Cadastramento de Estudantes
Vinculados menores de 16
anos pelas Escolas/Redes de
Escolas

Cadastramento de
Professores de Escolas
Vinculadas pelas Redes de
Escolas Vinculadas

Legítimo interesse
Legítimo interesse
A Base Legal aplicável é de
responsabilidade da Escola
Avulsa. Entre a Escola
Avulsa e a FGV haverá
execução de contrato pela via
do aceite aos Termos de Uso
e Política de Privacidade do
Portal por parte de seu
Representante
Por entendimento interno da
FGV, o tratamento de dados
de alunos menores de 16
(dezesseis) anos precisarão
de consentimento de um dos
pais ou responsável legal. No
entanto, a Base Legal
aplicável é de
responsabilidade da Escola
Avulsa.
A Base Legal aplicável é de
responsabilidade da Escola
Avulsa. Entre a Escola
Avulsa e a FGV haverá
execução de contrato pela via
do aceite aos Termos de Uso
e Política de Privacidade do
Portal por parte de seu
Representante
Consentimento pelo
Estudante Vinculado via
Plataforma e/ou execução de
contrato via Rede de Escolas

Consentimento de ao menos
um dos Responsáveis Legais
obtido pela Escola e
transmitido em formato
digitalizado à FGV via API
ou outra solução equivalente
e/ou execução de contrato via
Rede de Escolas
Execução de Contrato via
Rede de Escolas
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Cadastramento de
Coordenadores pelas
Escolas/Redes de Escolas
Cadastramento Inicial de
Escolas

Cadastramento Inicial de
Redes de Escolas

Envio de e-mails
relacionados a eventos
ligados a Educação,
marketing digital, promoções
e outras comunicações
Autenticação de login na
plataforma (seja por via
Plataforma, Facebook ou
Conta Google)

Nome completo, endereço de e-mail,
nome de usuário, CPF, senha, sexo, data
de nascimento
Nome da Escola, CNPJ da Escola, nome
do responsável pela Escola, cargo do
Responsável pela Escola, número do CPF
do responsável pela Escola, nome de
usuário (login), senha (login), tipo de
instituição (se pública ou privada), cidade
e unidade federativa na qual está
localizada
Nome da Rede de Escolas, CNPJ da Rede,
nome do responsável pela Rede, cargo do
responsável pela Rede, endereço de e-mail
profissional, nome de usuário (login),
senha (login), tipo de instituição (se
pública ou privada), cidade e unidade
federativa na qual está localizada.
Endereço de e-mail

Nome de usuário, endereço de e-mail,
senha, endereço IP, data e hora de acesso

Legítimo Interesse

Execução de contrato ou de
procedimentos preliminares
relacionados a contrato do
qual seja parte o titular

Execução de contrato ou de
procedimentos preliminares
relacionados a contrato do
qual seja parte o titular

Consentimento

Legítimo interesse

No caso de haver o fornecimento de feedbacks sobre qualquer um dos nossos Serviços disponibilizados na
Plataforma, este será direcionado apenas para usuários maiores de 16 (dezesseis) anos. Caso seja implementada
alguma ferramenta de feedbacks para menores de 16 (dezesseis) anos, ela deverá ser anonimizada, de modo
que a FGV não saberá o titular que emitiu a sua contribuição/observação, salvo se ele se identificar por
interesse próprio.

2. AGENTES DE TRATAMENTO
O papel da FGV, das Escolas e das Redes de Escolas enquanto Agentes de Tratamento irá variar de acordo
com o tipo de relação estabelecida para os perfis de uso na Plataforma e o grau de intervenção e decisão da
FGV acerca dos dados pessoais inseridos.
Para Alunos Avulsos, a FGV será o único Agente de Tratamento e, portanto, seu status será de Controladora
de Dados.
Para Escolas Avulsas, a FGV será qualificada como Operadora de Dados, cabendo à Escola Avulsa o papel
de Controladora de Dados. Tal definição ocorre por uma síntese de motivos: (a) a base legal escolhida pela
Escola Avulsa para tratar dados de seus alunos e professores na Plataforma deverá ser avaliada por seu juízo
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e oportunidade; (b) a FGV não possuirá qualquer vínculo imediato para com os Alunos de Escolas Avulsas ou
para com os Professores de Escolas Avulsas, mas apenas com a Escola Avulsa em si, sendo este vínculo única
e exclusivamente decorrente dos serviços utilizados na Plataforma mediante aceite do seu Representante à
Política de Privacidade e aos Termos de Uso da FGV; (c) salvo previsão contratual em contrário, a FGV não
possui gerência sobre quais Escolas Avulsas poderão utilizar a Plataforma ou por quanto tempo; (d) salvo
previsão contratual em contrário, a FGV não personaliza nenhum serviço adicional à Escola Avulsa na
Plataforma; (e) a decisão de inclusão, edição e exclusão de alunos e professores na Plataforma decorre de juízo
de conveniência e oportunidade exclusivo da Escola Avulsa, sendo que a FGV não participa deste processo de
deliberação e sequer negocia a medida de seus serviços, cabendo apenas estipular os limites genéricos desta
Política e dos Termos de Uso.
Para Escolas Vinculadas ou Redes de Escolas, a FGV será qualificada como Controladora de Dados,
observado o regime de co-controle junto à Escola Vinculada (Controladora 1) e à sua Rede de Escolas
(Controladora 2) celebrado por contrato. Os limites do co-controle serão especificados pela via de Acordos de
Cooperação, sendo atribuição da Escola Vinculada e da sua Rede de Escolas obter o consentimento livre,
informado e inequívoco do estudante com idade entre 12 (doze) anos completos e 16 (dezesseis) anos
incompletos, além de transmitir a cópia digital do registro do aceite (log) a este Termo de Ciência e
Consentimento por API ou outra solução aplicável e segura. A relação de alunos cujos pais e/ou responsável
legal tenham aceito as condições do Termo de Ciência e Consentimento será presumida pela FGV como válida
e verdadeira, sendo dever das Redes de Escolas apurar toda e qualquer suspeita de irregularidade quanto à
integridade destes aceites, bem como comunicá-la imediatamente à FGV e à Escola Vinculada para que tomem
as providências necessárias.
SOB NENHUMA HIPÓTESE A FGV SE RESPONSABILIZA QUANTO À VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE E DE QUAISQUER
IRREGULARIDADES QUE POSSAM OCORRER NO PROCESSO DE ACEITE DO TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO
POR PARTE DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTUDANTE.

3. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Salvo a existência de previsão contratual expressa em contrário, a requisição por parte de Autoridade Pública
em procedimento judicial, ou situações de autenticação de segurança do login via Google ou Facebook por
opção do Usuário, a FGV não irá compartilhar qualquer dos dados da Plataforma Ensino Médio com agentes
externos e estranhos às operações de tratamento de dados.
Poderá ocorrer, contudo, o compartilhamento interno de dados da Plataforma entre as Unidades da FGV e as
Escolas e Redes de Escolas envolvidas. Dessa forma, é possível:
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•

Compartilhamento na Plataforma das estatísticas dos Estudantes, resultados globais, rankings, entre
outros, entre os Estudantes para fins de avaliação comparativa;

•

Compartilhamento das informações de login para fins de autenticação e segurança, realizada pela área
de Tecnologia da Informação e Comunicações da FGV (TIC), bem como pelo Facebook e conta
Google. Nesse último caso, a operação de autenticação se sujeitará às regras dispostas nos termos de
uso e política de privacidade das respectivas redes, e a FGV Ensino Médio não tem nenhum controle
ou responsabilidade sobre o uso que tais redes podem fazer das informações de login dos seus Usuários;

•

Compartilhamento de dados anonimizados por generalização na plataforma junto às Unidades Internas
da FGV para fins de pesquisa acadêmica e/ou aplicada, como: identificação de tendências, estatísticas
de uso, desempenho por disciplinas, comportamentos e oportunidades de atuação;

•

Além disso, salvo para menores de 16 (dezesseis) anos e para situações onde inexista uma base legal
de consentimento, poderá haver o compartilhamento interno dos dados para fins de marketing digital,
promoções e outras comunicações, como: o envio de ofertas promocionais relativas a cursos,
vestibulares, apostilas, materiais educacionais e/ou similares;

Ressaltamos que, caso o Usuário não concorde com os demais compartilhamentos realizados, recomendamos
que não faça o uso da presente Plataforma. Informamos que a FGV Ensino Médio possui sua sede no Brasil, e
todos os dados pessoais e tratamentos realizados são regidos pela lei brasileira. RESSALTAMOS QUE NÓS NÃO
REALIZAMOS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS.

A FGV ENSINO MÉDIO SE RESERVA NO DIREITO DE ACESSAR, LER, PRESERVAR E DIVULGAR TODO E QUALQUER
DADO QUE ACREDITAMOS SER NECESSÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU REGULATÓRIA OU
ORDEM JUDICIAL; FAZER CUMPRIR OU APLICAR OS

TERMOS DE USO; OU PROTEGER OS DIREITOS, PROPRIEDADE

OU SEGURANÇA DO FGV ENSINO MÉDIO, NOSSOS FUNCIONÁRIOS, USUÁRIOS OU OUTROS.

4. DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS
A partir da entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os Usuários terão garantidos
todos os direitos previstos ao Capítulo III daquela lei, a saber:
(i)

Direito à confirmação da existência do tratamento: o titular pode questionar, junto à FGV Ensino
Médio, se há a realização de operações de tratamento relativos aos seus dados pessoais;

(ii)

Direito de acesso: o titular pode solicitar e receber uma cópia de todos os dados pessoais
armazenados;
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(iii)

Direito de retificação: o titular pode requisitar a retificação de dados pessoais que estejam
incompletos, inexatos ou desatualizados;

(iv)

Direito de eliminação: o titular pode requisitar a exclusão de seus dados pessoais de banco de dados
geridos pela FGV Ensino Médio, salvo se houver um motivo legítimo para a sua manutenção, como
eventual obrigação legal de retenção de dados. Na hipótese de eliminação, a FGV Ensino Médio se
reserva no direito de escolher o procedimento de eliminação empregado;

(v)

Direito de solicitar a suspensão temporária de tratamento ilícito de dados pessoais: a qualquer
momento, o titular de dados poderá requisitar da FGV Ensino Médio a anonimização, bloqueio ou
eliminação de seus dados pessoais que tenham sido reconhecidos por autoridade competente como
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei Geral de
Proteção de Dados (“LGPD”);

(vi)

Direito de oposição a um tratamento de dados pessoais: nas hipóteses de tratamento de dados
pessoais não baseadas na obtenção do consentimento, o titular poderá apresentar à FGV Ensino
Médio uma oposição, que será analisada a partir dos critérios presentes na LGPD;

(vii)

Direito à portabilidade dos dados: o titular poderá requisitar à FGV Ensino Médio que seus dados
pessoais sejam disponibilizados a outro fornecedor de serviço ou produto, respeitados o segredo
comercial e industrial da Instituição, bem como os limites técnicos de sua infraestrutura; e

(viii)

Direito à revogação do consentimento: o titular tem direito a revogar o seu consentimento.
Entretanto, ressalta-se que isso não afetará a legalidade de qualquer tratamento realizado antes da
retirada. Na hipótese de revogação do consentimento, talvez não seja possível fornecer
determinados serviços. Sendo este o caso, o titular de dados será informado.

Cumpre, entretanto, ressaltar que o modo de requisição e exercício destes direitos será diferenciado conforme
o tipo de relação e perfil do Usuário na Plataforma.
Assim:
(1) para os Estudantes Avulsos, caberá o exercício dos direitos acima descritos mediante solicitação a ser
encaminhada e apreciada pela Controladora de Dados, a FGV.
(2) para os Usuários ligados às Escolas Avulsas, caberá o exercício dos direitos acima descritos mediante
solicitação a ser encaminhada e apreciada pela Controladora de Dados, a sua respectiva Escola Avulsa. A FGV
poderá auxiliá-la no que estiver dentro dos seus alcances informacionais sem, contudo, assumir qualquer
responsabilidade pela implementação de tais direitos.
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(3) para Usuários ligados às Redes de Escolas ou Escolas Vinculadas, caberá o exercício dos direitos acima
descritos mediante solicitação a ser apreciada pelas Controladoras de Dados, a depender do caso: a Escola
Vinculada, a Rede de Escolas ou a FGV.
No que tange à Fundação Getulio Vargas, para exercer os direitos acima indicados o Usuário poderá entrar em
contato por meio do endereço eletrônico <fgvensinomedio@fgv.br>.

5. TEMPO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
A FGV Ensino Médio armazenará os dados pessoais coletados pelo tempo necessário para cumprimento das
finalidades para as quais eles são coletados, incluindo obrigações legais, contratuais, de prestação de contas
ou requisição de autoridades competentes.
Via de regra, os dados inseridos na Plataforma serão mantidos pelo prazo máximo de 1 (um) ano. Ao término,
haverá a exclusão dos dados cadastrais e a anonimização (por generalização) das informações relativas à
utilização do portal com o intuito de pesquisa acadêmica e/ou aplicada por parte da FGV. No entanto, esse
período poderá sofrer alterações conforme o tipo de usuário:
Os dados de usuários da categoria Aluno Avulso ficarão armazenados pelo período em que o estudante estiver
ativo em seus estudos na Plataforma. Caso ele se torne inativo por 12 (doze) meses, haverá envio de aviso de
exclusão de perfil e, depois, ocorrerá a efetiva exclusão do perfil com a eliminação dos dados, exceto o que
couber para os fins do parágrafo anterior;
Os dados de usuários da categoria Aluno de Escola Avulsa ficarão armazenados pelo período máximo de 1
(um) ano, relativo à duração do seu respectivo ano escolar. Após, haverá a exclusão dos dados relativos a este
perfil, exceto o que couber para os fins do penúltimo parágrafo. Porém, adverte-se que, dado o fato de que a
Escola Avulsa atuará como Controladora e terá gestão imediata e irrestrita sobre os dados, esta periodicidade
poderá ser encurtada a seu critério, como quando ela determinar a exclusão dos dados via API;
Os dados de usuário da categoria Aluno de Escola Vinculada ou Rede de Escolas, seguirão o mesmo rito do
parágrafo anterior. A ressalva fica por conta da advertência, uma vez que, como a Escola Vinculada estará
relacionada à FGV por intermédio de uma Rede de Escolas, cumprirá à FGV seguir a periodicidade de exclusão
definida por Contrato ou enquanto o mesmo estiver vigente.
NO

CASO DE SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES, RESERVAMO-NOS NO DIREITO DE PRESERVAR E

DIVULGAR TODO E QUALQUER DADO QUE ACREDITAMOS SER NECESSÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
LEGAL OU REGULATÓRIA OU ORDEM JUDICIAL; FAZER CUMPRIR OU APLICAR OS TERMOS DE USO; OU PROTEGER
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OS DIREITOS, PROPRIEDADE OU SEGURANÇA DO

FGV ENSINO MÉDIO,

NOSSOS FUNCIONÁRIOS, USUÁRIOS OU

OUTROS.

6. DA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A FGV Ensino Médio se valerá de medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir a segurança
dos dados pessoais retidos e mantidos, protegendo-os contra tratamentos ilícitos e/ou não autorizados, contra
perdas acidentais, danos e destruição.
Nesse sentido, ressalta-se que as contas criadas na Plataforma são de uso restrito e protegidas por senha, de
forma a resguardar a privacidade e a segurança dos Usuários. O Usuário deve impedir e evitar o acesso não
autorizado de terceiros à sua conta e aos dados pessoais, proteger sua senha e/ou outro mecanismo de conexão
de forma adequada e limitar o acesso ao seu computador ou dispositivo e navegador, fazendo logout após ter
concluído o acesso à sua conta. Caberá ao usuário, ainda, providenciar a alteração de sua senha sempre que
requerido por força de política de troca de senha da Plataforma.
A FGV emprega uma solução de Tecnologia da Informação própria para a transmissão dos dados oriundos de
Escolas Avulsas e Escolas Vinculadas. Trata-se de uma API (Application Programming Interface), cujo
propósito é o de que escolas e redes de escolas possam compartilhar seus dados de alunos, disciplinas e
professores diretamente entre os seus sistemas e a Plataforma. A API serve, portanto, para três propósitos
associados a este objetivo: incluir, alterar e excluir dados de usuários e turmas. Destaca-se que não é gerado
qualquer tipo de relatório ou informações estatísticas na API, sendo que estes usos, se necessários, deverão ser
providenciados na própria Plataforma FGV Ensino Médio.
Como procedimento de segurança, o cadastramento de API gera um token (código criptografado) que expira
a cada 30 (trinta) minutos. Assim, a cada intervalo de 30 (trinta) minutos, o sistema da escola e a API deverão
realizar uma nova conexão para transitar e/ou receber informações cadastrais, se necessário. A API, portanto,
tem a função de reconhecer a autenticidade da Escola que efetuou o cadastro e confirmá-la com os registros
de login de cada escola.
Logo, o único dado registrado pela API, por si só, são os dados de sistema da escola, sem qualquer vínculo
com nome de usuários.

7. CONTATO RELACIONADO À PROTEÇÃO DE DADOS NA FGV

Caso o Usuário tenha dúvidas, comentários ou sugestões relativas a esta Política, ou acredite que seus dados
pessoais tenham sido utilizados de maneira inconsistente com a mesma, poderá entrar em contato através do
e-mail: <fgvensinomedio@fgv.br>.
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8. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A presente Política de Privacidade será constantemente atualizada. Todas as alterações realizadas serão
comunicadas aos Usuários por meio de avisos na própria Plataforma e pelos endereços de e-mail utilizados
para cadastro para acesso aos Serviços. Após a publicização da alteração desta Política, o Seu uso continuado
dos Serviços ou da Plataforma constitui Sua expressa concordância para com as disposições, conforme
alteradas. Além disso, no caso de haver alterações que impliquem na necessidade de obtenção de um novo
consentimento, este será solicitado.
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Última atualização: 26/06/2020.
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