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Introdução  
 

Este documento tem por finalidade demonstrar nossa lisura e compromisso com relação à 

proteção de seus dados pessoais. Ao longo das próximas páginas, explicaremos como suas 

informações são coletadas, quais são estas informações, o que fazemos com elas, quais são seus 

direitos e como eles podem ser exercidos. 

 

 

 

Quais dados meus são coletados? 
 

Para que consigamos atendê-lo(a) da melhor forma possível, é preciso que alguns dados seus 

sejam coletados. Nós coletamos apenas dados que julgamos imprescindíveis à prestação dos 

nossos serviços. 

Na tabela a seguir, informamos quais são esses dados e qual é a finalidade de cada um. 
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Dado Descrição Finalidade 

Nome Seu nome completo Identificá-lo(a) 

E-mail Seu e-mail Canal de comunicação escrita 

Telefone Seu telefone celular 
Canal e comunicação por voz e mensagens de 

texto 

Função na escola 
Seu cargo ou função na escola onde 

trabalha 
Adequar a apresentação que faremos a você 

sobre o Programa 

Nome da escola Nome da escola onde trabalha Identificar a escola 

Estado e cidade 
Estado e cidade onde a escola fica 

localizada 

Planejamento de como o contato pode ser 
feito (remoto ou presencial), estudos 

preliminares de como o material seria enviado 

Quantidade de 
alunos 

Quantidade aproximada de alunos que a 
escola possui 

Planejamento preliminar do volume de 
produção dos materiais; planejamento 
comercial; planejamento de aplicação 

pedagógica 

 

 

Meus dados são compartilhados com alguém? 
 

Via de regra, apenas a Semente Educação S.A. tem acesso aos dados citados neste 

documento.  

Em casos previstos por lei, os dados podem ser compartilhados com autoridades, entidades 

governamentais ou outros terceiros, para a proteção dos interesses da Semente Educação S.A. 

em qualquer tipo de conflito, incluindo ações judiciais e processos administrativos. Inclui-se 

neste parágrafo casos em que haja ordem judicial ou requerimento de autoridades que 

detenham competência legal para a sua requisição. 

Com exceção da situação e dados citados nos parágrafos anteriores, não compartilhamos 

nenhuma destas informações com ninguém e apenas as utilizamos para entrar em contato com 

você e oferecer a melhor experiência possível de atendimento. 
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Meus dados são protegidos? 
 

Sim, oferecemos alguns fatores de proteção aos seus dados, tais como: 

• Necessidade de autorização/autenticação eletrônica para acessá-los. 

• O tráfego de informações pela internet é criptografado (HTTPS). 

• O não compartilhamento citado no item anterior, somado ao fato de que toda a 

equipe da Semente Educação S.A. está comprometida com a segurança de seus 

dados e sua segurança. 

 

Apesar de todos os cuidados acima citados e de nosso comprometimento em manter seus dados 

seguros, é possível, mesmo que em possibilidade remota, a ocorrência de falhas técnicas, vírus, 

invasões etc. Nesses casos, garantimos não medir esforços para mitigar quaisquer 

consequências resultantes e imediatamente tratar a causa para que não ocorra novamente. 

 

Por quanto tempo meus dados são armazenados? 
 

Seus dados são armazenados conosco até que façamos contato para a apresentação da 

empresa e do Programa. Se esse contato evoluir para mais interações, mantemos os dados 

armazenados para a viabilização dessas interações. Caso contrário, os dados são descartados. 

 

Tenho direitos enquanto dono dos dados? 
 

Sim, você tem plenos direitos e que podem ser exercidos a qualquer momento, tais como: 

• Correção ou completude dos dados. 

• Eliminação de quaisquer dados. 

• Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a 

Semente Educação S.A. porventura precise compartilhar os seus dados. 

• Não consentir com a disponibilização de quaisquer dados. 

• Ser informado sobre as consequências em caso de negativa de fornecer quaisquer 

dados. 

 

A Semente Educação ressalta que não haverá ônus de natureza financeira a você no caso do 

exercício de quaisquer dos direitos acima listados. 

No caso do exercício de qualquer um dos direitos acima, a Semente Educação S.A. poderá 

precisar validar sua identidade, a fim de assegurar que está tratando de fato com o dono dos 

dados. 
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Sua requisição no exercício de qualquer um dos direitos acima poderá ser negada caso sua 

identidade não seja validada ou se envolver exclusão de dado(s) e este(s) for(em) de livre 

exercício de direito e operação pela Semente Educação S.A. 

 

Tenho dúvidas, como posso entrar em contato? 
 

Estamos disponíveis pelo e-mail contato@programasemente.com.br. 

 

Este documento se aplica a alguma lei? 
 

Sim, elaboramos este documento com base na lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados “LGPD”.  

 

Este documento pode sofrer alterações? 
 

Sim, poderemos, a qualquer momento, realizar alterações que julguemos serem necessárias. 

Contudo, caso haja alterações de grande porte e/ou que alterem a natureza de qualquer 

explicação previamente dada, firmamos o compromisso de avisá-lo por meio digital. 

A data da última atualização deste documento estará sempre em seu início. 

 

Referências neste documento 

* (acesso ao link verificado em 23/07/2021) 
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