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1 Introdução 

O presente documento, denominado termos de uso, tem como objetivo fornecer 
orientações sobre como ocorre o tratamento de dados pessoais daqueles que visitam e 
utilizam as funcionalidades disponíveis nos Web sites da PUC-Rio (puc-rio.br).  
Ao usar os Web sites, o usuário concorda em cumprir todos os termos e condições deste 
documento. 
A PUC-Rio pode alterar, adicionar ou remover partes destes termos de uso a qualquer 
momento. Tais alterações entrarão em vigor imediatamente após a publicação. É 
responsabilidade do usuário revisar os termos de uso antes de cada acesso ao site. Ao 
continuar usando o site, o usuário concorda com quaisquer alterações realizadas. 
Este documento resume os conceitos mais relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/18 - e apresenta as condições para o  uso dos Web sites 
da PUC-Rio. 

2 Principais Conceitos da LGPD 

A Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre 
“o tratamento de dados pessoais, inclusive por meio digital, por pessoa natural ou por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa natural (Art. 1º)”. 

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. 

● 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 outras:  

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

O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, dentre outras hipóteses reconhecidas 
na LGPD (Art. 7º e 11º): 

● Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. 
● Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 
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● Para a execução de contrato. 

2.2 Sujeitos 
A LGPD reconhece os seguintes sujeitos na atividade de tratamento de dados pessoais 
(Art. 5º): 

● Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento, usuários dos Web sites da PUC-Rio. 

● 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. 

● 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. O Encarregado está acessível através do e-mail 
encarregado-lgpd@puc-rio.br. 

3 Termos de Uso 

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 PUC-
Rio realizam segue as diretrizes expostas no Aviso de Privacidade.  
O usuário, ao acessar um dos Web sites da PUC-Rio, manifesta concordância com os 
termos e condições descritos abaixo:  

● Os Web sites contêm textos, fotografias, imagens e som, que se encontram 
protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. Estes 
direitos pertencem à PUC-Rio ou foram outorgados sob licença por seus titulares 
para uso nestes Web sites, e não podem ser utilizados sem autorização expressa. 

● Os Web sites utilizam HTTP cookies, ou simplesmente, cookies, que são pequenos 
arquivos salvos no dispositivo (computador, tablet ou telefone) do usuário quando 
visita um Web site. Os cookies são utilizados principalmente para três propósitos: 

o Gerência da sessão: controle de autenticação, “carrinho de compras”, ou 
outros dados que o servidor deve lembrar sobre a sessão. 

o Personalização: preferências do usuário, como língua utilizada na sessão, 
e outras configurações. 

o Análise de Tráfego: registrar e analisar o comportamento do usuário. 
● A PUC-Rio solicita o consentimento do usuário para criação de cookies durante a 

navegação em seus Web sites. O usuário receberá o seguinte aviso  
 

 
 

● O usuário pode desabilitar o uso de cookies alterando as configurações do seu 
navegador, mas isto pode afetar o funcionamento do Web site (veja como fazê-lo 
no menu de ajuda do seu navegador). 

Este Web site utiliza HTTP cookies para melhorar a sua experiência. Você pode 
aceitar explicitamente o uso de HTTP cookies clicando no botão ao lado, ou aceitar 
implicitamente o seu uso continuando a navegar pelo Web site. Clique aqui para 
saber mais sobre os termos de uso deste Web site. 
 


