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1 – Compromisso com a Privacidade de Dados 

 

O Instituto de Ensino Superior de Londrina S/S Ltda – Inesul, valoriza a privacidade 

dos dados de seus usuários, demonstrando seu compromisso em proteger a sua 

privacidade e seus dados pessoais. Seguimos comprometidos com sua privacidade 

online e suas informações fornecidas neste Portal, frisando que as mesmas estão 

protegidas. Visamos garantir-lhe que as informações pessoais cedidas, somente 

sejam utilizadas de acordo com sua autorização. O Inesul entende o quão 

importante é informar sobre a segurança dos seus dados pessoais, por isso 

esclarecemos a seguir como as informações que você nos confia são recebidas e 

utilizadas 

 

2 – Dados coletados e finalidade 

 

Os dados são coletados e armazenados com o intuito de melhorar o contato e 

aproximar a relação da Instituição com seus futuros alunos, alunos, ex-alunos, 

colaboradores, fornecedores e com todos que visitam seus sites, para que seja 

possível, além de fornecer seus serviços e atender as solicitações dos titulares: 

 Fornecer nosso newsletter e/ou outro material de marketing;  

 Facilitar o compartilhamento do nosso conteúdo nas redes sociais;  

 Analisar as preferências declaradas pelo usuário, como por exemplo cadastro 

de interesse, a fim de oferecer cursos ou serviços de seu interesse ou que 

esteja relacionado. 

 

Dados de identificação: Referem-se as informações que possam identificar o usuário 

individualmente ou que se relacionam a um usuário identificável, como: nome, RG, 

CPF, dentre outros. Esses dados são necessários para o cumprimento de obrigação 

legal com os órgãos públicos, como por exemplo, o Ministério da Educação - MEC e, 

além disso, para autenticar o usuário quando o mesmo realizar o seu acesso ao 

sistema institucional.  

Dados de contato: Informações como telefone, endereço de e-mail, endereço 

residencial, dentre outros. Serão usados como meio de contato com o usuário, com 

o intuito de: recuperar senha do sistema da instituição, para enviar comunicação da 

instituição, do curso e de marketing. Eventualmente, esses dados poderão ser 



utilizados de forma anonimizada para compor relatórios estatísticos, como por 

exemplo: identificar as regiões da cidade com maior concentração de estudantes. 

É importante destacar que o Inesul tem um cuidado especial no tratamento de dados 

pessoais sensíveis, e todas as medidas técnicas e organizacionais de segurança da 

Instituição priorizam a proteção dessa categoria de dados pessoais.  

 

3 – Segurança dos dados coletados 

 

Temos o comprometimento de proteger a privacidade pessoal dos titulares a fim de 

atender à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).  

O Inesul utiliza vários procedimentos de segurança para proteger a 

confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais, prevenindo a 

ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados. 

O acesso às informações pessoais coletadas e armazenadas é restrito aos 

profissionais autorizados ao uso direto dessas informações.  

Embora o Inesul utilize medidas de segurança e monitore seu sistema para verificar 

vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra divulgação 

não autorizada, mau uso ou alteração, o Usuário entende e concorda que não há 

garantias de segurança plena em sistemas computacionais. 

 

4 – Direitos Autorais 

 

Todo conteúdo do nosso portal é de propriedade exclusiva do Inesul. 

É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo (texto, foto e vídeo) 

sem prévia autorização da instituição e citação da origem.  

 

5 – Acesso 

 

Os dados pessoais de identificação, como login e senha, são de uso pessoal e 

intransferível. O titular dos dados tem exclusiva responsabilidade pelo uso indevido 

dessas informações, devendo comunicar à Instituição, imediatamente, todo e 

qualquer caso de acesso por terceiro, sem sua autorização, através dos canais de 

Ouvidoria, devendo realizar, concomitantemente a esse contato, a troca de sua 

senha, visando garantir a segurança de suas informações pessoais. 



 

6 – Armazenamento 

 

Os dados pessoais de identificação e de contato, citados anteriormente, são 

armazenados em servidores com segurança e controle de acesso. 

Os dados coletados e os registros de atividades, serão armazenados nos termos da 

Lei Geral de Proteção de Dados “LGPD”, Lei nº. 13.709/2018, respeitando o prazo 

de autorização/consentimento do titular do dado e a concretização da finalidade da 

coleta. Nesse processo de armazenamento, haverá total proteção dos dados 

compartilhados, com rígidos processos de anonimização, de criptografia dos dados 

pessoais quando aplicável e, obviamente, de todos os protocolos de segurança para 

que esses dados não sofram qualquer tipo de violação 

 

7 – Direito de acessar e controlar seus dados pessoais  

 

Se você é ou foi nosso aluno e deseja alterar seus dados pessoais, deverá entrar 

em contato com a secretaria acadêmica referente ao seu curso e, no caso de 

exclusão, deverá entrar em contato com a Ouvidoria. 

A exclusão dos dados será realizada mediante a solicitação de revogação do 

consentimento do titular, conforme artigo 8º, parágrafo 5ª e artigo 15, inciso III, da 

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Para atendimento de algumas obrigações 

legais, nem todos dados pessoais poderão ser excluídos, e, se houver alguma 

pendência financeira com a instituição, os dados de cobrança também não poderão 

ser excluídos. 

 

8 – Contato 

 

Para solicitação/requerimento de qualquer dado pessoal, entrar em contato com Drª. 

Suellen Aparecida Dizarro, inscrita na OAB/PR nº 87.185, através do e-mail: 

lgpd@inesul.edu.br. 


