
Política de Privacidade
Como parte do objetivo de quantificar informações dos participantes dos eventos,
necessitamos coletar dados pessoais dos inscritos com o intuito de prestar contas para os
patrocinadores, assim como verificar o nível de inclusão do evento.

A privacidade de suas informações é de grande importância para nós, e temos como
política respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade das pessoas.

Esta Política de Privacidade aplica-se às atividades de tratamento de dados pessoais dos
inscritos, candidatos a vagas de emprego e participantes do evento.

1. Considerações Gerais

A Liga de Mercado Financeiro FEA-USP respeita a privacidade de todos os titulares de
dados pessoais, estando, desta forma, comprometida a tomar todas as medidas possíveis
para assegurar de maneira razoável a proteção dos dados pessoais coletados.

Todas as informações são tratadas de acordo com as leis e regulamentações de proteção
de dados aplicáveis.

Procedimentos técnicos e organizacionais estão em vigor para garantir que a sua
informação esteja sempre segura. Como parte destes procedimentos, conscientizamos
todos os nossos patrocinadores sobre a importância da manutenção, salvaguarda e respeito
da sua informação pessoal e consideramos a violação da privacidade dos dados pessoais
algo muito sério.

A Liga de Mercado Financeiro FEA-USP pode utilizar diferentes formas para coletar dados
pessoais, tais como:

• Quando são fornecidos por meio do preenchimento de formulários e questionários.

2. Quais dados de acesso são coletados pelos Sites ?

Informações coletadas de usuários ao utilizar os Sites incluem, entre outros, o navegador de
acesso do usuário; endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do acesso; a
localização do usuário; e as ações do usuário no site.
Esses dados coletados são utilizados para as finalidades apresentadas no tópico 7 deste
documento.

3. Quais informações são coletadas para a inscrição?

Para cadastro em nossos Sites e Aplicativos, e posterior criação de uma conta, os seguintes
dados devem ser informados:



• Nome completo;
• E-mail;
• Idade;
• RG;
• Comprovante de vacinação;
• Telefone.

4. Quais informações são coletadas de pessoas que se candidatam a vagas
de trabalho?

• Nome completo, RG, CPF;
• Gênero, Data de Nascimento, Estado Civil;
• Cidade, Estado, País, CEP, Endereço;
• Telefone, e-mail;
• LinkedIn, Facebook, Instagram;
• Certificações;
• Descrever como ficou sabendo da vaga;
• Informações sobre a Graduação: Data de término/previsão, instituição, tipo de curso;
• Informações sobre a Instituição: Nome, Cidade, Estado, data de conclusão;
• Informar se é pessoa com deficiência (PCD);
• Informações sobre trabalhos anteriores: Nome da empresa, data de início, término e
cargo ocupado;
• Escolaridade.

Podemos solicitar informação pessoal adicional se assim considerarmos necessário para o
recrutamento.

5. Por que a Liga de Mercado Financeiro FEA-USP coleta e utiliza os seus
dados pessoais?

Podemos utilizar a sua informação pessoal para as seguintes finalidades:
I. Para a prestação de contas com os patrocinadores;
II. Para a criação de métricas de inclusão nos eventos.

Após a realização do evento, será necessário utilizar os seus dados pessoais para avaliar
qual foi o impacto inclusivo do nosso evento.

III. Para envio de comunicados e pesquisas de satisfação.

Ocasionalmente, podemos enviar-lhe comunicados e pesquisas de satisfação como
parte do nosso processo de feedback do inscrito. É do nosso legítimo interesse obter tais
opiniões para assegurar que os nossos eventos estão sendo prestados no mais alto nível.



IV. Para publicidade.

Podemos utilizar os seus dados pessoais para enviar comunicações de vagas de emprego
por email, telefone, ou outras formas previamente concordadas (incluindo campanhas em
redes sociais) para assegurar que está sempre atualizado sobre as oportunidades de
emprego no mercado financeiro. Ao enviarmos comunicações de vagas, estas serão
baseadas no seu consentimento, podendo o inscrito cancelar o serviço de mailing a
qualquer momento.

5.1 Obtendo o seu Consentimento
Caso a finalidade da coleta para qualquer tratamento de dados pessoais necessite do seu
consentimento, este será fornecido por meio dos nossos Sites. Caso queira revogar o
consentimento para que não façamos mais o envio de comunicados e e-mails de vagas e
eventos, o mesmo poderá ser realizado por meio da opção de cancelamento presente no
rodapé dos e-mails.

6. Compartilhamento de dados pessoais

Observados os critérios definidos nesta Política, a Liga de Mercado Financeiro FEA-USP
não divulgará dados pessoais dos seus inscritos a uma terceira parte, exceto:
• para atendimento à medida necessária dentro dos termos das leis, regras ou regulações
aplicáveis;
• perante a existência de obrigação de divulgação;
• por legítimo interesse que exija a divulgação;
As entidades terceiras para as quais são compartilhadas informações pessoais de forma a
desempenhar os serviços contratados, devem executar o processamento de forma a
garantir o cumprimento com as obrigações legais. Ainda assim, exigimos que os
patrocinadores que manuseiam ou obtêm esses dados pessoais, reconheçam a criticidade
desta informação, assumam respeitar todos os direitos individuais de privacidade e
cumpram com todas as leis relevantes de proteção de dados. Como parte do uso dos seus
dados para os fins acima mencionados, podemos eventualmente divulgar a sua informação
pessoal a:
a) Patrocinadores do evento, nos limites das finalidades estabelecidas nesta política;

7. Transferência internacional dos dados

A Liga de Mercado Financeiro FEA-USP trata as suas informações pessoais em território
nacional e em países que possuem legislações semelhantes e equivalentes. Além disso,
mantém cláusulas específicas para assegurar o correto tratamento, alinhadas com as leis e
regulamentações brasileiras.
Liga de Mercado Financeiro, uma entidade da Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo.



8. Segurança e privacidade dos dados pessoais

A Liga de Mercado Financeiro FEA-USP tem como compromisso zelar e tratar as
informações de nossos inscritos e demais titulares de dados utilizando medidas que visam
garantir a proteção, a manutenção da privacidade, integridade, disponibilidade e
confidencialidade dos dados pessoais tratados em nosso ambiente. Também exigimos que
nossos patrocinadores protejam tais informações contra acesso, uso e divulgação não
autorizados.

9. Armazenamento de informação pessoal e período de retenção

A Liga de Mercado Financeiro FEA-USP deverá manter as suas informações pessoais
durante o tempo necessário para cumprir com os fins para os quais as informações são
tratadas ou por outros motivos válidos para reter suas informações pessoais, como por
exemplo o cumprimento de obrigações legais.

10. Consultar seus Dados Pessoais

As finalidades para os quais os dados são tratados estão descritas neste documento. Em
caso de dúvidas adicionais, encaminhe um e-mail para liga@ligafeausp.com.

11. Alterar seus Dados Pessoais

Se desejar alterar seus dados pessoais, envie um e-mail para liga@ligafeausp.com.

12. Solicitar o cancelamento de tratamento dos seus Dados Pessoais

Se desejar que não realizemos mais o processamento da sua informação pessoal, envie um
e-mail para liga@ligafeausp.com.

13. Contatos

Encarregado pelo Tratamento de Proteção de Dados: Possuímos um responsável pela
proteção de dados o qual inspeciona questões relacionadas a esta Política de Privacidade.
Caso tenha alguma dúvida sobre como consultar seus dados e exercer seus direitos de
titular, nos contate pelo e-mail: liga@ligafeausp.com.

14. Aviso Legal

A Liga de Mercado Financeiro FEA-USP não é responsável pelo uso indevido ou perda dos
dados pessoais a que não tem acesso ou controle. Ficamos também isentos de
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responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado dessa informação como
consequência de uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta
negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões da sua parte ou de
alguém autorizado em seu nome.


