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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMO DE 
USO BIOMINAS 
Criado em 30 de março de 2021 
Atualizado em: 10 de maio de 2021 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
A Fundação BIOMINAS (identificada ao longo do texto apenas como BIOMINAS), fundação de 
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.269.977/0001-00 e sediada na 
Avenida José Cândido da Silveira, nº 2100, Bairro Horto, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.035.536, 
disponibiliza a presente Política de Privacidade e Termos de Uso que visam regular a utilização de 
qualquer funcionalidade da Plataforma por seus Usuários, que possui como objetivo principal 
informar ao Usuário acerca de quais dados e informações são coletadas quando da sua utilização 
da Plataforma, além de como se dará o tratamento dos seus dados, englobando, entre outros, os 
procedimentos de coleta, uso, armazenamento, compartilhamento e exclusão conforme 
estipulado nos itens abaixo.  
 
 
COLETA DE DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES  
 
Ao utilizar nossa Plataforma, você declara o seu expresso consentimento para coletarmos 
informações sobre você quando usa nossos serviços. As informações coletadas podem incluir ou 
refletir informações pessoais que podem identificá-lo, bem como informações não pessoais. 
 
Informações que você oferece. Podemos coletar dados fornecidos por você no cadastro, tais 
como nome e sobrenome, endereço para correspondência, endereço de e-mail, endereço IP, 
outras informações de contato on-line ou número de telefone. 
 
Comunicação. Podemos registrar todos os dados fornecidos em toda comunicação realizada com 
nossa equipe, seja por correio eletrônico, mensagens, telefone ou qualquer outro meio. 
 
Cookies. Registramos dados de sua visita à Plataforma através de cookies e outras tecnologias de 
rastreamento incluindo seu endereço IP e nome de domínio, a versão do seu navegador e do seu 
sistema operacional, dados de tráfego online, dados de localização, logs da web e outros dados 
de navegação. 
 
Abaixo listamos e detalhamos os nossos cookies atualmente utilizados no site: 
 

• Wordpress – Utilizado para permitir login de Usuários e comentários no site. Você pode 
conhecer a Política de Privacidade do Wordpress aqui: 
https://wordpress.org/about/privacy/; e ler sobre os cookies do Wordpress aqui: 
https://wordpress.org/support/article/cookies/  

• Google Analytics – Usado para coletar informações sobre o uso do site. Você pode 
conhecer a Política de Privacidade do Google aqui: www.google.com/policies/privacy/; e 
ler sobre os cookies do Google Analytics aqui: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=pt-br  

https://wordpress.org/about/privacy/
https://wordpress.org/support/article/cookies/
http://www.google.com/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pt-br
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pt-br
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• RD Station – Utilizado para identificar acessos e conversões de leads em formulários do 
site e landing pages. Você pode conhecer a Política de Privacidade do RD Station aqui: 
https://resultadosdigitais.com.br/politica-de-privacidade/; e ler sobre os cookies do RD 
Station aqui: https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360032722652-
Pol%C3%ADtica-de-cookies  

 
O Usuário do site também dispõe de opções em relação à aceitação de cookies. Modificando as 
preferências em seu programa de navegação, o usuário tem a opção de aceitar ou rejeitar todos 
e quaisquer cookies. Caso o usuário opte por rejeitar todos os cookies, é possível que você não 
consiga usufruir de todos os serviços disponíveis no site que requerem registro como condição 
para participação. 
 
USO DOS DADOS 
 
Os dados pessoais coletados, bem como demais informações, poderão ser armazenados, tratados 
e utilizados por nós com as seguintes finalidades: 
 

• Possibilitar a prestação dos nossos serviços ofertados e/ou a operacionalização das nossas 
Plataformas;  

• Desenvolver melhorias nos nossos serviços;  
• Fornecer recomendações, conteúdos e recursos que correspondam com os interesses do 

Usuário; 
• Prover um atendimento cada vez melhor e eficaz focado na experiência do usuário.  

 
DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS 
 

O titular dos dados pessoais tem direito a obter da BIOMINAS, em relação aos dados do 
titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 

 
I - Confirmação da existência de tratamento; 
II - Acesso aos dados; 
III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade com o disposto nesta Lei; 
V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço, mediante requisição expressa, de 

acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial 
e industrial; 

VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; 

VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados; 

VIII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; 

IX - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD. 
 
COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS  
 
As informações pessoais transmitidas não são reveladas sem a sua autorização prévia. Não 
vendemos, alugamos ou compartilhamos com terceiros os seus dados pessoais.  
 
Há apenas uma situação na qual compartilhamos seus dados, quando os dados forem coletados 
através de uma ação de co-marketing ou algum outro tipo de parceria que implique nesse 

https://resultadosdigitais.com.br/politica-de-privacidade/
https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360032722652-Pol%C3%ADtica-de-cookies
https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360032722652-Pol%C3%ADtica-de-cookies
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compartilhamento. Neste caso, essa situação será descrita de forma explícita no momento ou 
local de coleta dos dados, onde também será informado o nome desse parceiro da BIOMINAS, e 
será solicitada a sua autorização para esse compartilhamento. 
 
FUNDAMENTO LEGAL PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
Os seus dados pessoais serão tratados com base num do(s) seguinte(s) fundamento(s): 
 

• Consentimento prestado para uma ou mais finalidades específicas; 

• O tratamento seja necessário para celebrar, ou tomar medidas para celebrar um contrato 
consigo; 

• O tratamento seja necessário para cumprir um requisito imperativo ou legal que nos é 
aplicável;  

• O tratamento seja necessário para realizar ou cumprir um interesse legítimo nosso ou de 
terceiros (como parceiros de negócios existentes ou potenciais, fornecedores, clientes, 
ou órgãos da administração pública). 

 
Armazenamento de Dados: Os dados coletados são armazenados em servidores próprios ou de 
fornecedores contratados, acessados e utilizados de acordo com nossas políticas e padrões de 
segurança. Todo o tráfego entre nossos servidores ou entre o seu computador e nossos servidores 
é encriptado através do protocolo seguro SSL ou semelhante, onde serão empregados todos os 
esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança de seus sistemas na guarda de referidos 
dados, nos termos da legislação brasileira. Esta Política representa esforço da BIOMINAS no 
sentido de resguardar as informações dos Usuários de sua Plataforma. No entanto, em razão da 
própria natureza da Internet, não é possível garantir que terceiros mal-intencionados não logrem 
sucesso em acessar indevidamente as informações armazenadas pela BIOMINAS, hipótese em 
que a BIOMINAS será isenta de qualquer responsabilidade. 
 
Desde o momento da inserção dos dados em nosso site, até a sua finalidade, estes são 
armazenados em bancos de dados seguros, com acesso restrito apenas a funcionários com 
autorização para viabilizar as atividades com os referidos dados.  
 
A segurança e confiabilidade dos dispositivos os quais você utiliza para acessar os nossos serviços, 
tais como computadores, celulares, tablets ou outros dispositivos, é de total responsabilidade sua. 
Você deve por meios próprios buscar proteger os sistemas operacionais desses dispositivos contra 
qualquer ameaça externa. 
 
Por quanto tempo seus dados ficam armazenados: Reteremos suas informações pessoais pelo 
tempo necessário para cumprir os serviços ofertados e adquiridos. No entanto, podemos reter 
certas informações conforme exigido por lei aplicável. Quando não tivermos bases para continuar 
processando suas informações pessoais, elas serão excluídas ou anonimizadas de acordo com as 
leis aplicáveis.  
 
SEGURANÇA 
 
A BIOMINAS compreende perfeitamente a importância da segurança dos dados recolhidos e 
pretende envidar todos os esforços para que a utilização do seu website, e todo o tratamento de 
dados pessoais que executa, seja o mais segura possível. Implementamos, por isso, uma 
diversidade de medidas de segurança e de precaução apropriadas para proteger os seus dados 
pessoais, incluindo medidas técnicas e organizacionais contra os acessos não autorizados, a 
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utilização abusiva, a alteração, a destruição ilícita e acidental, e ainda, a perda acidental de dados, 
tanto num contexto online como offline. 
 
Com efeito, a BIOMINAS e os nossos prestadores de serviços executam, com os seus melhores 
procedimental destinadas a proteger os seus dados pessoais, em conformidade com os requisitos 
de proteção de dados aplicáveis. Concretamente, entre outras, implementamos as seguintes 
medidas de segurança: 
 
 

• Acesso pessoal restrito aos seus dados pessoais e apenas no âmbito das finalidades 
comunicadas; 

• Proteção dos sistemas de tecnologias de informação através de firewalls, tendo em vista 
impedir o acesso não autorizado aos seus dados pessoais; 

• Monitorização permanente dos acessos aos sistemas de tecnologias da informação tendo 
em vista prevenir, detectar e impedir o uso indevido dos seus dados pessoais. 

 
Em resumo, utilizamos uma diversidade de medidas de segurança para ajudar a proteger e manter 
a segurança, integridade e disponibilidade dos seus dados pessoais. 
 
A BIOMINAS se utiliza das melhores práticas de mercado para prevenção de riscos cibernéticos, 
porém, não garante a ausência de vírus ou qualquer software mal intencionado, em sua 
Plataforma, bem como outros elementos nocivos que possam produzir alterações nos sistemas 
informáticos dos Usuários (software e hardware) ou nos documentos eletrônicos armazenados 
no sistema informático, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos que 
possam decorrer da presença de vírus ou de outros elementos nocivos na Plataforma.  
 
Não obstante, relembramos que, apesar de todos os nossos esforços para proteger os seus dados 
pessoais contra os eventuais riscos e os potenciais exposições, não existe segurança absoluta na 
Internet. Por conseguinte, recomendamos-lhe que apoie os nossos esforços em termos de 
segurança informática, evitando divulgar dados especialmente sensíveis ou inúteis no contexto 
visado. 
 
DADOS DO CONTROLADOR E ENCARREGADO PELOS DADOS 
 
A gestão dos seus dados é feita pela equipe da BIOMINAS destinada a essa finalidade, e você pode 
entrar em contato com o Encarregado pelos seus dados através do e-mail: 
privacidade@biominas.org.br. Você também tem o direito de contatar diretamente a Autoridade 
de Proteção de Dados brasileira. 
 
EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES  
 
As informações referidas na presente Política poderão ser excluídas pela BIOMINAS mediante 
solicitação do Usuário, pelo e-mail: privacidade@biominas.org.br 
 
A BIOMINAS empreenderá os melhores esforços para atender a todos os pedidos de exclusão, no 
menor espaço de tempo possível, nos termos da lei de proteção de dado aplicável. 
 

TERMOS DE USO  
 
Por favor leia com atenção os Termos de Uso completos para ficar ciente de todos os detalhes 
que envolvem o seu uso da Plataforma. 

mailto:privacidade@BIOMINAS.org.br
mailto:privacidade@biominas.org.br
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Se você não concorda ou tem dúvidas sobre qualquer dos itens, por favor não prossiga, e entre 
em contato conosco para esclarecimentos. 
 
ACEITAÇÃO 
 
Ao inscrever-se e acessar a Plataforma, você expressa sua concordância e consentimento com 
tudo apresentado nestes termos. A BIOMINAS, se reserva o direito de alterar os presentes Termos 
de Uso e a Política de Privacidade a qualquer momento, independentemente de qualquer 
formalidade, salvo se expressamente exigido pela lei. Assim, é de responsabilidade do Usuário 
reler os presentes Termos em caso de qualquer modificação, conforme data de atualização 
constante no início deste documento. Em caso de alteração, a nova versão destes Termos de Uso 
e Política de Privacidade entrará em vigor no dia seguinte da publicação na Plataforma, salvo 
disposição em contrário. 
 
CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA 
 
O Usuário é o único responsável pelas informações fornecidas quando do cadastro na Plataforma, 
não se responsabilizando a BIOMINAS por dados incorretos ou inverídicos apresentados pelo 
Usuário. 
 
ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES E OBRIGAÇÕES DE UTILIZAR A PLATAFORMA CORRETAMENTE  
 
Ao utilizar a Plataforma, o Usuário se compromete a respeitar a legislação brasileira em vigor, 
bem como todo o quanto disposto nos presentes Termos, não devendo produzir, disponibilizar, 
divulgar ou transmitir qualquer conteúdo que: 
 

a) Seja contrário a qualquer norma da legislação brasileira, bem como à moral e aos bons 
costumes geralmente aceitos, ou que incentive qualquer forma de discriminação ou 
violência;  

b) Seja protegido por quaisquer direitos de propriedade intelectual ou industrial 
pertencentes a terceiros, sem que o Usuário tenha obtido previamente dos seus titulares 
a autorização necessária para levar a cabo o uso que efetuar ou pretender efetuar. 

 
O Usuário reconhece que, em qualquer hipótese, será o único responsável pelo uso que fizer da 
Plataforma, bem como por qualquer conteúdo por ele nela inserido. 
 
COPYRIGHT 
  
É terminantemente vedada a distribuição, representação, publicação, uso comercial e/ou 
utilização de materiais (marcas, conteúdos, imagens, documentos, criações gráficas ou outros) 
disponibilizadas no nosso site, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da 
BIOMINAS. 
  
A violação destes direitos é crime, e seu infrator está sujeito às penalidades legais previstas nas 
Leis 9.610/98 e 9.279/96 e no art. 184 do Código Penal Brasileiro, bem como ao pagamento de 
indenização pelos prejuízos causados. 
 
Não nos responsabilizamos por informações que possam vir a ser copiadas para sites de terceiros. 
 
EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE 
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A BIOMINAS não será responsável: 
 

a) Por qualquer equívoco que seus usuários atribuam à Plataforma ou por qualquer 
dificuldade de acesso; 

b) Por erros ou eventuais inconsistências na transmissão de dados, pela qualidade ou 
disponibilidade da conexão de Internet, que impeçam o adequado recebimento de 
informações pela BIOMINAS ou pelo Usuário. 

 
O Usuário se compromete a defender, indenizar e isentar de qualquer responsabilidade a 
BIOMINAS com relação a qualquer reclamação, perda, dano, custos ou despesas incorridas em 
razão o uso indevido da Plataforma, incluindo a violação de direitos de propriedade intelectual da 
BIOMINAS ou de quaisquer terceiros e a violação dos dispostos neste Termo. 
 
DAS VIOLAÇÕES AOS TERMOS DE USO 
 
O USUÁRIO apenas pode acessar os serviços para fins lícitos. O USUÁRIO é completamente 
responsável pelo conhecimento e pela adesão a qualquer e toda lei, regulamento e regras 
pertinentes ao uso dos serviços sobre os quais tratam o presente termo.  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Não constituirá renúncia, por parte da BIOMINAS, qualquer falha em exigir quaisquer direitos ou 
disposições dos presentes Termos, podendo exercer regularmente o seu direito, dentro dos 
prazos legais. 
 
Se qualquer disposição do presente documento for considerada inválida ou inexequível, tal trecho 
deve ser interpretado de forma consistente com a lei aplicável, para refletir, na medida do 
possível, a intenção original das partes anuentes, sendo que as demais disposições permanecerão 
em pleno vigor e efeito. 
 
A BIOMINAS poderá alterar o presente Termo a qualquer tempo, sem a necessidade de aviso 
prévio. 
 
NOTIFICAÇÕES PARA EXCLUSÃO DE DADOS:  
 
Só serão consideradas válidas as notificações para exclusão de dados advindas dos Usuários a 
BIOMINAS que forem realizadas por meio do endereço: privacidade@biominas.org.br. 
 
Por sua vez, todas as notificações para exclusão de dados por parte da BIOMINAS ao Usuário serão 
consideradas eficazes, para todos os efeitos, quando forem efetuadas por uma das seguintes 
formas: 
 

a) Envio de e-mail ao endereço fornecido pelo Usuário ao se cadastrar na Plataforma; 
b) Comunicação telefônica ao número fornecido pelo Usuário ao se cadastrar na Plataforma. 

 
Em razão disso, o Usuário se compromete a manter atualizadas todas as suas informações de 
contato, em seu cadastro na Plataforma, sob pena de se ter como efetiva qualquer comunicação 
eventualmente encaminhada a um endereço ou número de telefone desatualizado. 
 
LEGISLAÇÃO E FORO 
 

mailto:privacidade@BIOMINAS.org.br
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Esses Termos serão regidos, interpretados e executados de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros estados ou 
países, sendo competente, para dirimir qualquer dúvida elegem pelo presente Termo o foro de 
Belo Horizonte -MG para dirimir qualquer litígio referente ao uso dos serviços desta Plataforma 
decorrente deste instrumento. 
 
AO SE CADASTRAR NA PLATAFORMA O USUÁRIO DECLARA TER LIDO E COMPREENDIDO OS 
TERMOS E DISPOSIÇÕES DESTE ACORDO DE UTILIZAÇÃO E QUE ESTÁ CIENTE DE SEU INTEIRO 
TEOR, ACEITANDO TODAS AS SUAS CONDIÇÕES. 
 
CONTATO 
 
Qualquer dúvida, o usuário pode falar diretamente conosco através do telefone +55 (31) 3303-
0001 ou pelo privacidade@biominas.org.br para proteção e privacidade de dados. Pessoa de 
contato: Elziane Paim. 
 

mailto:privacidade@biominas.org.brp

