Aviso de Privacidade PUC-Rio
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1 Introdução
Este Aviso de Privacidade descreve as políticas e práticas da PUC-Rio em relação à coleta
e uso de dados pessoais.
A PUC-Rio reconhece que o direito à proteção de dados pessoais e o direito à privacidade
devem ser protegidos de forma contínua e, portanto, este aviso de privacidade será
atualizado constantemente, de acordo com as necessidades concretas apresentadas.
Este documento resume os conceitos mais relevantes para a proteção de dados e
privacidade, conforme previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei
nº 13.709/18.

2 Principais Conceitos da LGPD
2.1 Dados Pessoais
Para os fins da LGPD, considera-se (Art. 5º):
● Dado pessoal: dado relacionado a pessoa natural identificada ou identificável.
Exemplos de dados pessoais são: nome, endereço, e-mail, identidade, CPF, dados
de localização (coletados por GPS), testemunhos de conexão (cookies).
● Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
2.2 Tratamento de Dados
A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por
pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua
sede ou do país onde estejam localizados os dados (Art. 3º).
O tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis inclui as seguintes atividades,
dentre as quais:
●
●
●
●

Coleta, classificação, armazenamento;
Acesso, reprodução, modificação, eliminação;
Término;
Compartilhamento.

O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, dentre outras hipóteses (Art. 7º):
● Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular.
● Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
● Para a execução de contratos.
2.3 Sujeitos
A LGPD considera os seguintes papéis ou atores (Art. 5º):
● Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento.
● Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
● Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
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● Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal
de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados.

3 Política de Proteção de Dados Pessoais na PUC-Rio
3.1

Do Controlador e Operador

As Faculdades Católicas são o Controlador e o Operador, exceto quando um contrato ou
convênio define outras atribuições.
3.2

Do Encarregado de Dados

A PUC-Rio nomeou uma encarregada de proteção de dados para atender as solicitações
e responder a demandas e dúvidas dos titulares de dados sobre as políticas de privacidade
e proteção de dados pessoais da PUC-Rio.
A encarregada de proteção de dados da PUC-Rio é Caitlin Sampaio Mulholland e seu
contato é encarregado-lgpd@puc-rio.br
3.3

Como a PUC-Rio coleta e processa os dados pessoais

A PUC-Rio coleta dados pessoais sobre seus alunos, professores, funcionários,
fornecedores e outras pessoas com quem mantém uma relação que exige e depende do
tratamento de dados pessoais.
A PUC-Rio coleta os dados pessoais e pessoais sensíveis resumidos na Tabela 1, de
acordo com o tipo de relacionamento com a instituição. Essa coleta é coberta por cláusulas
contratuais e termos de consentimento específicos.
Tabela 1 – Dados pessoais coletados.
Relacionamento com a PUC-Rio
Aluno
Funcionário
Funcionário Terceirizado
Fornecedor
Candidato em processo seletivo
Responsável financeiro pelo aluno
Familiar de funcionário

Dados pessoais e dados pessoais sensíveis
Dados para identificação, dados acadêmicos,
Dados necessários ao cumprimento de obrigação
legal, regulatória, e contratual
Dados para identificação, dados necessários a
benefícios e direitos, dados necessários ao
cumprimento de obrigação legal ou regulatória
Dados para identificação, dados necessários a
benefícios e direitos, dados necessários ao
cumprimento de obrigação legal ou regulatória
Dados para identificação, dados necessários ao
cumprimento de obrigação legal, financeira ou
regulatória
Dados para identificação, dados necessários ao
processo seletivo, dados necessários a benefícios
e direitos
Dados necessários ao cumprimento de obrigação
financeira
Dados para identificação, dados necessários a
pagamento de benefícios e direitos, dados
necessários ao cumprimento de obrigação legal
ou regulatória

A PUC-Rio coleta os dados pessoais através dos processos resumidos na Tabela 2, de
acordo com o tipo de relacionamento com a Instituição.
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Tabela 2 – Principais processos envolvendo tratamento de dados pessoais.
Relacionamento com a PUC-Rio
Aluno
Funcionário
Funcionário Terceirizado
Fornecedor
Candidato em processo seletivo
Responsável financeiro pelo aluno
Familiar de funcionário

Principais Processos
Admissão e matrícula; colação de grau; gestão
acadêmica, administrativa e financeira em geral;
concessão de bolsas
Admissão; demissão; aposentadoria; gestão da
carreira; gestão de benefícios
Gestão do contrato de prestação de serviços
Gestão do contrato de prestação de serviços
Processo seletivo
Gestão financeira do contrato de prestação de
serviços do aluno
Gestão de benefícios do funcionário

Em particular, o acesso aos dados pessoais é protegido conforme descrito na Tabela 3.
Tabela 3 – Proteção ao acesso a dados pessoais.
Tipo de dado
Dado pessoal genérico
(nome, endereço, etc.)
Dado pessoal acadêmico

Tipo de acesso
Autenticação por ID e senha

Dado pessoal sensível

Autenticação por ID e senha; acesso a dados pessoais sensíveis críticos
apenas através de computador ligado à rede segura da PUC-Rio

Autenticação por ID e senha; acesso a dados pessoais acadêmicos
críticos apenas através de computador ligado à rede segura da PUC-Rio

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá de acordo com a temporalidade
definida em portarias específicas, publicadas pelos órgãos competentes, ou em processos
internos de gestão acadêmica, administrativa e financeira.
O compartilhamento de dados segue os critérios descritos na Tabela 4.
Tabela 4 – Compartilhamento de dados pessoais.
Relacionamento com
a PUC-Rio
Aluno

Motivo
Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória
Cumprimento de obrigação
contratual
Candidatura e recebimento de
bolsas
Intercâmbio

Funcionário ou Estagiário

Acompanhamento de egressos
Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória
Tratamento de benefícios

Funcionário Terceirizado
Fornecedor

Cumprimento de obrigação
contratual
Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória
Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória

Organização
Administração pública federal:
MEC, INEP, CAPES, CNPq,
entre outras.
Empresas contratadas
FAPERJ, CNPq, CAPES, entre
outras
Instituições de ensino superior
no exterior
Associação de Antigos Alunos
Administração pública federal:
MTPS, MEC, Ministério da
Economia, entre outras
Previdência privada, planos de
saúde, entre outras
Empresas contratadas
Administração pública federal:
MTPS, Ministério da Economia,
entre outras
Administração pública federal:
MTPS, Ministério da Economia,
entre outras
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3.4

Como a PUC-Rio trata a segurança de dados

A PUC-Rio mantém salvaguardas físicas, técnicas e administrativas para assegurar a
proteção de dados pessoais.
A PUC-Rio atualiza e testa a tecnologia de segurança adotada continuamente.
A PUC-Rio restringe o acesso aos dados pessoais a seus funcionários, professores e
fornecedores que necessitam acessar os dados pessoais para cumprir com suas atividades,
comprometendo-se a zelar pela sua integridade e segurança.
Além disso, a PUC-Rio treina seus funcionários sobre a importância da confidencialidade
e da manutenção da privacidade e segurança de dados pessoais.
3.5

Como a PUC-Rio trata o armazenamento e a retenção de dados

Os dados pessoais tratados pela PUC-Rio são armazenados em seus servidores locais.
A PUC-Rio retém dados durante sua relação com funcionários, alunos, professores e
outros por um período de tempo previsto pela legislação educacional, ou pelo prazo
determinado pelos órgãos de regulação das atividades desenvolvidas pela PUC-Rio.
Para obter mais informações sobre onde e por quanto tempo os dados pessoais são
armazenados, e para obter mais informações sobre os direitos de apagamento e
portabilidade, entre em contato com a encarregada de dados da PUC-Rio encarregadolgpd@puc-rio.br.

4 Uso de Web site da PUC-Rio
A PUC-Rio mantém diversos Web sites, em seu domínio de Internet (“puc-rio.br”), para
divulgação das suas atividades. O tratamento de dados pessoais que os Web sites da PUCRio realizam segue as diretrizes expostas na Seção 3.
Em particular, as políticas adotadas pelos Web sites da PUC-Rio são:
● Segurança: o acesso a aplicações restritas é controlado por credenciais de acesso
(login e senha). Em alguns casos, o acesso só é permitido através de computadores
conectados à chamada rede segura da PUC-Rio. O usuário não deve repassar as
suas credenciais de acesso a terceiros, e deve zelar pela proteção da sua senha, de
acordo com as orientações do RDC.
● Coleta e armazenamento: os dados pessoais são coletados apenas pelo tempo
necessário para cumprimento de finalidades específicas, como obrigações legais
ou contratuais. Os usuários serão previamente informados sobre quais os dados e
para que finalidade serão coletados, ficando a seu critério fornecê-los ou não.
● Compartilhamento de dados: os dados pessoais não serão compartilhados, exceto
em caso de obrigação legal ou quando expressamente autorizado pelo usuário.

5 Direitos do Titular dos Dados
A LGPD reconhece certos direitos aos titulares de dados, constantes do Artigo 18º, da
LGPD, dentre outros artigos.
Se um titular deseja confirmar que a PUC-Rio está processando seus dados pessoais, ou
para que ele possa ter acesso aos dados pessoais tratados pela PUC-Rio, é necessário
entrar em contato com a Encarregada de dados em: encarregado-lgpd@puc-rio.br
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O titular também pode solicitar informações sobre: a finalidade do tratamento; as
categorias de dados pessoais tratadas; com quem a PUC-Rio compartilha dados pessoais;
e por quanto tempo eles ficarão armazenados, dentre outros.
O titular de dados tem o direito de corrigir o registro de seus dados pessoais mantido pela
PUC-Rio, se estiver incorreto.
O titular de dados pode solicitar que a PUC-Rio apague esses dados ou pare de tratá-los,
salvo nas exceções previstas em lei.
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