POLITICA DE PRIVACIDADE 1A1 POJETOS

A 1A1 PROJETOS E MARKETING LTDA reconhece a importância da privacidade de dados pessoais e, em
atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LEI 13.709/18 – LGPD, deseja que você se
familiarize com a maneira como há a coleta, o armazenamento e o tratamento dos seus dados pessoais.

Esta Política de Privacidade descreve as práticas adotadas quanto aos dados coletados em formulários
impressos ou digitais, por meio de website, membros, prestadores de serviço e/ou aplicativos para
dispositivos móveis, operados e controlados pela 1A1 PROJETOS e/ou seus parceiros comerciais.

Ao fornecer os seus dados pessoais à 1A1 PROJETOS, você esta aceitando os termos e condições desta
Política de Privacidade.

1. ATIVIDADES A PARTIR DA COLETA DE DADOS
Ao coletar os seus dados pessoais, como: CPF, nome, e-mail, telefone de contato, entre outros possíveis,
a 1A1 PROJETOS objetiva identificar-lhe para a sua divulgação como associado, no website e a terceiros.

Também é possível o tratamento de seus dados para lhe prestar serviços, possibilitar a sua vinculação a
comitês de estudo, enviar atualizações da 1A1 PROJETOS e de seus produtos e serviços (notícias,
eventos, cursos e informações sobre parcerias com outras empresas), responder suas consultas e
atender a suas solicitações, desenvolvimento de novos produtos e para fins de análise de dados e
auditorias.

Quando você acessa o website, também podemos receber automaticamente o protocolo de internet do
seu computador, endereço de IP, a fim de obter informações que nos ajudam a aprender sobre seu
navegador e sistema operacional. Ao entrar com o seu login, são armazenados seus dados e atividades.

2. FINALIDADES PARA O TRATAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS
A partir do fornecimento de seus dados pessoais, seja no cadastro inicial ou de atualização, ou para dar
andamento a uma transação, você está de acordo e consente com os tratamentos de dados especificados
nesta Política, bem como para:

2.1. Divulgação do perfil, em modo público, para busca por interessados, relacionando o mesmo
perfil em outras plataformas;
2.2. Publicidade de eventos, cursos, treinamentos e informações úteis da 1A1 PROJETOS e de
seus parceiros;
2.3. Uma vez sendo de interesse a participação em algum evento, treinamento ou curso, a
utilização desses dados, com o objetivo de dar agilidade aos procedimentos de inscrição,
execução de contrato e eventual emissão de certificados de conclusão;
2.4. Compartilhamento de seus dados entre os membros do comitê diretivo e diretores dos
demais comitês da 1A1 PROJETOS, para a análise de cadastro e históricos profissional e pessoal;
2.5. Envio de dados a empresas gráficas para a impressão de certificados e carteiras físicas de
associado(a), bem como com os Correios e empresas de logística, em geral, para a entrega desses
documentos, quando for o caso;
2.6. Atendimento de interesses legítimos pela 1A1 PROJETOS, uma vez que o próprio associado é
quem solicita o convite, fornece os dados e lhe são apresentados os benefícios, com a promoção
de eventos.
2.7. Para as campanhas segmentadas de marketing que a 1A1 PROJETOS promove a seus cliente,
as bases de dados utilizadas são plenamente apartadas de outras e completamente
ANONIMIZADAS, ou seja, os dados utilizados para a extração de perfil e contato não identificam,
de nenhuma maneira, o Titular.
2.8. Com o objetivo de proteger os seus dados pessoais, a 1A1 PROJETOS adota as melhores
práticas de mercado para que eles não sejam acessados indevidamente ou, de alguma forma,
violados.
2.9. Caso lhe sejam solicitadas informações de seu cartão de crédito, estas serão transferidas ao
gateway de pagamento, com a utilização de criptografia de tecnologia “secure socket layer” (SSL).
Tais informações são obtidas e utilizadas pelo próprio gateway, não sendo armazenadas, em
hipótese alguma, nos bancos de dados da 1A1 PROJETOS.

A 1A1 PROJETOS se resguarda no direito de, se necessário ou lhe for exigido fiscal, judicial ou
administrativamente por autoridades governamentais diversas, o fornecimento de seus dados para
cumprimento legal e/ou processual.

3. COMO SÃO TRATADOS OS SEUS DADOS
A 1A1 PROJETOS adota as melhores práticas de Segurança da Informação, priorizando a segurança e
proteção dos dados pessoais de seus associados.

É priorizada a anonimização dos dados pessoais, em casos específicos de análise de dados, e a adoção de
medidas técnicas como prevenção à violação da privacidade dos dados pessoais.
Caso você nos forneça informações de pagamento, como dados de cartão de crédito, essas serão
transferidas à empresa contratada pela 1A1 PROJETOS, com medidas de criptografia, e não serão
armazenados no banco de dados da 1A1 PROJETOS.

Após o término de seu contrato, curso, evento, cancelamento e/ou não renovação da sua anuidade a 1A1
PROJETOS reserva-se no direito de excluir os seus dados, se achar necessário.

4. COMO SÃO EXERCIDOS OS SEUS DIREITOS, COMO TITULAR DE DADOS PESSOAIS.
Em conformidade ao artigo 18 da LGPD, os direitos dos associados, os quais também são os Titulares dos
dados pessoais, são preferencialmente atendidos de forma eletrônica. Portanto os direitos podem ser
exercidos diretamente pelo associado, por meio do website da 1A1 PROJETOS na aba “LGPD”, para
agilidade no exercício dos direitos.
4.1. A confirmação da existência de tratamento de dados pessoais é demonstrada por meio do
fornecimento de logs (registros de atividades), após solicitação via nossa área de “Atendimento
ao Titular”.
4.2. A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados pode dar-se por meio da troca
de informações eletrônicas entre o Titular e a 1A1 PROJETOS.
4.3. Como regra, a 1A1 PROJETOS coleta e trata o mínimo de dados pessoais, sendo aqueles os
necessários para a validação de identificação do titular perante a instituição.
4.4. A portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, pode ser solicitada pelo
canal de “Atendimento ao titular”. O arquivo emitido ao titular será em formato texto.
4.5. A eliminação dos dados pessoais pode ser solicitada pelo canal de “Atendimento ao titular”.
Após a requisição de exclusão dos dados, esta será encaminhada para análise e execução em até
dez dias, de forma definitiva, exceto por algumas das hipóteses previstas no artigo 16 da LGPD ou
eventual medida judicial para tanto.

4.6. A 1A1 PROJETOS pode realizar o uso compartilhado de dados pessoais dos associados com
empresa provedora de serviço de hospedagem da plataforma (data center), prestadores de
serviço para a manutenção da plataforma, prestadores de serviço de hospedagem de e-mail,
plataformas de gerenciamento de eventos, bem como prestadores de serviço contratados
eventualmente para cursos e eventos. Possuímos, em nossos contratos com estes terceiros,
rígidas clausulas de confidencialidade e responsabilidade no tratamento destes dados pessoa is.
4.7. Caso o associado se oponha ao consentimento no tratamento de seus dados pessoais, fica
este impedido, por questões técnicas ou de execução de contrato, em utilizar a área do associado
e a exposição pública no mapa de associados da 1A1 PROJETOS e de seus produtos e serviços.
4.8. A revogação do consentimento dar-se-á pela retirada de sua exposição pública no mapa de
associados, constante no website. Esta revogação se dá através dom canal de “Atendimento ao
titular”. Nessa hipótese, o associado poderá ter o seu cadastro na 1A1 PROJETOS, porém, sem ter
o seu perfil exibido no mapa do website.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento e com efeito imediato. Sendo assim,
solicitamos que a revise com frequência para esclarecimentos e informações atualizadas.
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