POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Tendo em vista que a GREAT EDUCAÇÃO LTDA, referida adiante como GREAT INTERNATIONAL
SCHOOL, possui no endereço eletrônico www.greatschool.com.br um “Site” /”Portal” em que
disponibiliza informações acerca dos serviços oferecidos, metodologia utilizada, e formulário de
agendamento para contato e/ou visita, a Política de Privacidade (“Política”) aqui estabelecida
descreve quais os dados e/ou informações dos Visitantes (“Você”, “Seu”, “Sua”) do Portal serão
coletadas, utilizadas armazenadas, dentre outros tratamentos pertinentes, durante a navegação
e/ou agendamento de contato.

Deste modo, todo o conteúdo das cláusulas deve ser lido com a devida atenção, em conjunto
com os Termos e Condições Gerais de Uso e demais informações disponibilizadas no Portal ou
em canais de comunicação da GREAT INTERNATIONAL SCHOOL, visto que o acesso ao site e a
concordância com os presentes documentos implicam em aceitação dos Termos referidos e da
Política aqui contida, bem como expressam o consentimento do Visitante do Portal com a
coleta, armazenamento, utilização, dentre outros tratamentos pertinentes, dos seus dados e
informações.

1. CONDIÇÕES GERAIS – ACESSO AO PORTAL E ACEITAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

1.1. Caso Você não concorde com a presente Política de Privacidade do Portal da GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL, recomendamos que não prossiga com o acesso e navegação no Site,
uma vez que o acesso ao Portal implica na aceitação dessa Política e de todo o seu conteúdo
acerca do tratamento de dados e/ou informações.

1.2. Ao acessar e navegar no Portal www.greatschool.com.br, Você declara ter no mínimo 18
(dezoito) anos, ou estar devidamente assistido por quem o seja, bem como atesta ser civilmente
capaz para compreender, aceitar e cumprir esta Política de Privacidade da GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL.

1.3. Caso reste alguma dúvida, após a leitura desta Política de Privacidade, entre em contato
com a GREAT INTERNATIONAL SCHOOL através do site www.greatschool.com.br, aba,
“contato”, indique como assunto “política de privacidade”, e envie a sua mensagem.

1.4. Você – Visitante – concorda e permite o acesso às suas informações a partir de seu cadastro
e ou acesso à Plataforma, manifestando consentimento livre, expresso e informado, nos
termos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, inciso IX, da Lei 12.965/2014 e
art. 7º, inciso I, e art. 8º da Lei Geral de Proteção de dados pessoais.

2. DADOS E INFORMAÇÕES COLETADAS.

2.1. O portal da GREAT INTERNATIONAL SCHOOL destina-se a fornecer informações acerca dos
seus serviços educacionais, bem como oferece seção com formulário para agendamento de
contato e/ou visita para esclarecimentos adicionais. Portanto, visto que não necessidade
realização de criação de Login e Senha de acesso ou mesmo perfil no site
www.greatschool.com.br, os dados coletados relacionam-se principalmente a informações de
navegação.

2.2. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL coleta os dados de navegação automaticamente,
quando Você acessa e utiliza a Plataforma, tais como características do dispositivo de acesso,
do navegador, Protocolo de Internet (IP, com data e hora), origem do IP, informações sobre
clientes, páginas acessadas, termos de busca digitados na Plataforma, comportamento no
Portal, informações buscadas e visualizadas, dentre outros.

2.3. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL também poderá utilizar algumas tecnologias padrões
para coletar informações sobre Você, tais como Cookies, pixel tags, beacons e local shared
objects, de modo a melhorar sua experiência de navegação. Informações acerca da tecnologia
de Cookies estão detalhadas no tópico 5 dessa Política, podendo o Visitante solicitar
esclarecimentos adicionais pelos canais de contato da GREAT INTERNATIONAL SCHOOL em caso
de persistir dúvida.

2.4. Você pode, a qualquer momento, bloquear algumas destas tecnologias para coleta
automática de dados. No entanto, caso essa configuração seja implementada, é possível que
algumas das funcionalidades do Portal deixem de operar corretamente.

2.5. Em seção destinada às Admissões, são solicitadas informações como “Nome do visitante”,
“E-mail”, “Número de celular”, “Nome do potencial aluno” “Data de Nascimento do potencial
aluno”, “segmento de ensino buscado”, bem como preferências de horário. Tais dados visam a
facilitar o atendimento aos interessados, direcionando a prestação de informações por

segmento de ensino (infantil, fundamental ou médio), e escolhendo a melhor data de contato
e/ou visita. Ressalta-se que esse agendamento é opcional, e em nada prejudica o acesso às
demais informações do Portal.

2.6. Esclarecidos os dados e informações coletados quando do acesso ao Site, Você manifesta o
seu consentimento livre, expresso e informado com relação à coleta de tais informações, para
fins do disposto no art. 7º, inciso IX, da Lei 12.965/2014 e no art. 7º, inciso I, e art. 8º da Lei Geral
de Proteção de Dados.

3. UTILIZAÇÃO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES E DADOS COLETADOS.

3.1. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL considera todas as informações coletadas por meio da
navegação no Portal como confidenciais. Portanto, somente as utilizará da forma aqui descrita
e por Você autorizada.

3.2. Todas as informações coletadas durante a navegação no Portal são utilizadas para melhorar
a prestação de serviços pela GREAT INTERNATIONAL SCHOOL, otimizando a sua experiencia de
navegação e acesso ao Site, bem como para fins publicitários.

3.3. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL poderá trabalhar com empresas terceirizadas para a
divulgação de anúncios a Você durante seu acesso ao Portal. Tais empresas poderão coletar
informações sobre suas visitas ao Site, no intuito de fornecer anúncios personalizados sobre
bens e serviços do seu interesse. Tais informações não incluem nem incluirão nome, endereço,
e-mail ou seu número de telefone.

3.4. Você manifesta o seu consentimento livre, expresso e informado para que a GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL e seus parceiros utilizem as informações coletadas por meio do acesso
ao Portal para fins publicitários, bem como para adequada prestação de serviços pelo GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL para fins do disposto no art. 7º, inciso IX, da Lei 12.965/2014 e no art.
7º, inciso I, art. 8 e art. 11, inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados.

3.5. Ainda, importante atentar que o Portal pode conter links para outras páginas, inclusive de
parceiros, que possuem Políticas de Privacidade com previsões diversas do disposto nesta
Política da GREAT INTERNATIONAL SCHOOL. Dessa forma, a GREAT INTERNATIONAL SCHOOL

não se responsabiliza pela coleta, utilização, compartilhamento e armazenamento de seus
dados pelos responsáveis por tais páginas fora de sua plataforma.

4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.

4.1. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL poderá compartilhar os dados coletados por meio do
Portal, nas seguintes situações:

a. Com empresas parceiras do GREAT INTERNATIONAL SCHOOL, para fins publicitários;
b. Quando necessário às atividades comerciais da GREAT INTERNATIONAL SCHOOL;
c. Para proteção dos interesses da GREAT INTERNATIONAL SCHOOL em qualquer tipo de
conflito, incluindo ações judiciais;
d. No caso de transações e alterações societárias envolvendo a GREAT INTERNATIONAL
SCHOOL, hipótese em que a transferência das informações será necessária para a
continuidade dos serviços; e/ou
e. Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que
detenham competência legal para sua requisição.

5. INFORMAÇÕES SOBRE COOKIES, OUTRAS TECNOLOGIAS E COLETA DE DADOS DE
TERCEIROS.

5.1. Tecnologias como Cookies, pixel tags, identificadores de dispositivo ou outros e
armazenamento local ("Cookies e tecnologias semelhantes") são usadas para transmitir,
proteger e entender produtos, serviços e anúncios, dentro e fora dos Serviços.

5.2. Cookies são pequenos arquivos armazenados no navegador do Usuário, celular ou outro
dispositivo. Pixel tags (também conhecidos como GIFs limpos, web beacons ou pixels) são
pequenos blocos de código em uma página da web que permitem que elas realizem ações como
ler e armazenar cookies e transmitir informações para os parceiros da GREAT INTERNATIONAL
SCHOOL.

5.3. A conexão resultante pode incluir informações como o endereço de IP de um dispositivo, a
hora em que uma pessoa visualizou o pixel, um identificador associado ao navegador ou
dispositivo e o tipo de navegador em uso.

5.4. Armazenamento local é uma tecnologia padrão da indústria que permite que um site ou
aplicativo armazene e recupere dados do computador, celular ou outro dispositivo de uma
pessoa. Alguns exemplos incluem dispositivos ou armazenamento local HTML5 e Caching.

5.5. Essas tecnologias poderão ser usadas, entre outros, para: (a) permitir que a GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL mostre os conteúdos e ofertas mais relevantes para o Usuário; (b)
melhorar os produtos e Serviços; e (c) ajudar a manter os Serviços seguros.

5.6. Os semelhantes usados podem variar à medida em que os Serviços são melhorados e
atualizados, mas eles geralmente se restringem às categorias de uso abaixo:

CATEGORIAS DE

EXEMPLOS

USO
Responsável por indicar que o Usuário está conectado, para que seja possível
Autenticação

oferecê-lo os recursos apropriados, bem como para entender como os Usuários
usam a plataforma e outros aplicativos e serviços.

Segurança e

O objetivo é ajudar a manter a segurança dos Serviços, oferecendo suporte ou

integridade do

ativando recursos de segurança e ajudando a detectar atividades que violam os

site

Termos de Uso. Por exemplo, auxilia a proteger a conta do Usuário contra acessos
indesejados.
Responsável por analisar comportamento de navegação e veicular anúncios, tornálos mais relevantes para o Usuário e analisar produtos e serviços e o uso dos
mesmos. Por exemplo, é possível usar um Cookie para descobrir se alguém a quem

Anúncios, ideias

um anúncio tenha sido veiculado faz uma compra no site do anunciante ou instala

e medição

o aplicativo anunciado posteriormente. Da mesma forma, parceiros podem usar
Cookies ou outras tecnologias semelhantes para determinar se a GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL exibiu um de seus anúncios e qual foi o seu desempenho,
ou informar como o Usuário interage com ele.

Recursos e

Responsável por ajudar a fornecer produtos e serviços, por exemplo, quando o

serviços do site

Usuário viu ou interagiu com conteúdo dos Serviços e fornecer a ele outros plugins sociais, outras experiências e conteúdo personalizado ou fazer sugestões.

Desempenho

O objetivo é proporcionar a melhor experiência possível, por exemplo, ajudando a
rotear o tráfego entre servidores e perceber com que velocidade a GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL é carregado para diferentes pessoas. Ocasionalmente,

poderão ser armazenadas informações no navegador do Usuário ou dispositivo
para que os recursos em uso carreguem e respondam rapidamente.

Análises e

O objetivo é entender, aprimorar e pesquisar produtos e serviços, incluindo quando

pesquisas

o Usuário acessa a GREAT INTERNATIONAL SCHOOL ou outros sites e aplicativos a
partir do computador ou dispositivo móvel. Por exemplo, é possível usar Cookies
ou tecnologias semelhantes (incluindo informações do seu dispositivo) para
entender como o Usuário está usando plug-ins sociais e melhorá-los, podendo ser
compartilhadas informações sobre essa análise com os parceiros da GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL.

5.7. É possível ao Visitante gerenciar preferências de Cookies e outras tecnologias semelhantes
a partir da configuração de seu navegador, recusando ou excluindo determinados Cookies e
outros tipos de identificadores. Isso, porém, poderá comprometer os Serviços ou impedir o
funcionamento de determinadas funcionalidades que integram os Serviços

6. MODO E TEMPO DE ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES E DADOS COLETADOS.

6.1. As informações fornecidas por Você quando da navegação no Portal serão armazenadas
pela GREAT INTERNATIONAL SCHOOL, em servidores próprios ou por ele contratados nacional,
ou internacionalmente.

6.2. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL emprega todos os esforços razoáveis de mercado para
garantir a segurança de seus sistemas na guarda de referidos dados, em total observância ao
art. 6º, inciso VII, da Lei Geral de Proteção de Dados, tais como:

a. Utilização de métodos padrões e de mercado para criptografar e anonimizar os dados
coletados;
b. Utilização de software de proteção contra acesso não autorizado aos nossos sistemas;
c. Autorização de acesso somente a pessoas previamente estabelecidas aos locais onde
armazenamos as informações;
d. Existência de políticas internas para manutenção da segurança da informação; e
e. Celebração de contratos com os colaboradores que têm acesso às suas informações,
visando estabelecer a obrigação de manutenção do sigilo absoluto e confidencialidade

dos dados acessados, sob pena de responsabilidade civil e penal, nos moldes da legislação
brasileira.

6.3. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL armazenará os dados e informações coletados por
tempo necessário a todos os fins de coleta mencionados nessa Política de Privacidade e nos
Termos e Condições Gerais de Uso, tais como obrigações decorrentes de leis, contratos e
requisição de autoridades correspondentes.

7. EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES E DADOS COLETADOS.

7.1. Em perfeita observância ao art. 8, § 5º, e art. 18, inciso VI da Lei Geral de Proteção de Dados,
Você pode solicitar a GREAT INTERNATIONAL SCHOOL de maneira gratuita e facilitada que as
informações aqui referidas sejam excluídas, por meio da solicitação de descadastramento.

7.2. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL empreenderá os melhores esforços para atender a
todos os pedidos de exclusão, no melhor espaço de tempo possível.

7.3. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL esclarece a Você que respeitará o prazo de
armazenamento mínimo de determinadas informações, conforme determinado pela legislação
brasileira, ainda que Você solicite a exclusão de tais informações.

8. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS E INFORMAÇÕES.

8.1. Todo o conteúdo desta Política de Privacidade, e dos Termos e Condições Gerais de Uso
busca respeitar as garantias dos titulares dos dados e informações coletados, ratificando que
estes sempre possuirão direitos à privacidade e à proteção de seus dados pessoais,
notadamente aqueles contidos no arts. 9º, 17 e 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, conforme
se segue:
a.

Direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados;

b.

Direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade.

c.

Direito de acesso aos dados, incluindo-se neste a possibilidade de corrigi-los,
completá-los, eliminá-los e/ou bloqueá-los.

d.

Direito a exercer portabilidade dos dados.

e.

Direito de revogar o consentimento previamente expresso.

9. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

9.1. Esta versão governa todas as relações entre a GREAT INTERNATIONAL SCHOOL e os
Visitantes, respeitando os direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisas julgadas.
9.2. As cláusulas desta Política de Privacidade deverão sobreviver a qualquer forma de
terminação, ocorrida por qualquer motivo, de modo a continuar a produzir efeitos sobre as
partes enquanto houver relações jurídicas subsequentes.
9.3. A GREAT INTERNATIONAL SCHOOL reserva-se o direito de atualizar e modificar quaisquer
de seus documentos jurídicos, incluindo esta Política de Privacidade, bem como modificar seu
modelo de negócios livremente, em consonância com o Marco Civil e com a Lei Geral de
Proteção de Dados. Qualquer modificação será postada publicamente pela GREAT
INTERNATIONAL SCHOOL em seus Portais e, quando necessário, obtido consentimento.
9.4. Quaisquer modificações entrarão em vigor a partir de sua publicação nos Portais
correspondentes.
9.5. Qualquer novo recurso que aprimore o Serviço atual, como a disponibilização de novas
ferramentas e recursos, estará sujeito a esta Política e Privacidade e aos Termos e Condições
Gerais de Uso.
10. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO ELEITO.

A presente Política de Privacidade será regida, interpretada e executada de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de
outros estados ou países, sendo competente o Foro de Teresina/PI, no Brasil, para a resolução
de qualquer dúvida decorrente deste instrumento. Você consente, expressamente, com a
competência desse juízo, e renuncia, desde já, à competência de qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

