
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMO DE CONSENTIMENTO 

Atualizado em 23/11/2020 

 

 

O Grupo Educacional INEQ, do qual fazem parte a FAEP – Faculdade de 

Educação Paulistanas, FATAC – Faculdade de Tecnologia Alpha Channel e INEQ – 

Instituto Nacional de Educação e Qualificação Profissional, todos mantidos pelo 

INEEQ, preocupado com a privacidade dos usuários, clientes, fornecedores e de 

quem possa conosco se relacionar, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – 

LGPD e demais legislação, estabelece a seguinte política de privacidade. 

 

Ao consentir com esta política de privacidade, se o caso, o usuário autoriza o 

armazenamento e tratamento dos dados fornecidos ao grupo INEQ para uso exclusivo 

das empresas que integram o grupo. 

 

Os dados pessoais, nos ditames do art. 5º da LGPD, são informações 

relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável e, ainda, se subdivide em: 

 

I – Dado pessoal sensível (origem racial ou étnica, convicção religiosa, etc.); 

e 

II – Dado anonimizado (dado alterado para impossibilitar a identificação 

pessoal). 

 

 

FORMA DE COLETA DE DADOS E FINALIDADE 

 

Os dados são coletados e armazenados pelo Grupo Educacional INEQ por 

meio de formulários eletrônicos ou impressos, para posterior tratamento com 

finalidade de: 



 
 

I – divulgar os serviços e/ou produtos educacionais oferecidos; 

II – prestar informações relacionadas a qualquer das empresas do Grupo; e 

III – solicitar outras autorizações específicas (uso de imagem, por exemplo). 

 

 

 Ao utilizar conteúdos eletrônicos disponibilizados nos sites das empresas do 

grupo Educacional INEQ o usuário fornecerá informações eletrônicas como:  

I – IP (protocolo de internet); e/ou 

II – localização. 

 

Os dados de localização poderão ser utilizados pelas empresas do Grupo 

Educacional INEQ para mapear necessidades regionalizadas específicas na 

prestação de serviços ou produtos educacionais. 

 

 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Todo dado obtido pelo grupo Educacional INEQ, seja por meio físico ou 

eletrônico, fica armazenado/arquivado e é controlado pelos respectivos responsáveis 

previamente determinados pela direção da organização.  

A toda e qualquer informação fornecida pelo usuário será conferido sigilo 

absoluto. Entretanto, se requerido por ordem judicial, o Grupo Educacional INEQ 

prestará as informações determinadas. 

O grupo Educacional INEQ esclarece que contrata serviços de terceiros para 

o armazenamento das informações eletrônicas. Contudo, os serviços contratados 

garantem a segurança das informações. 

 



 
 

 

CONTEÚDO DE TERCEIROS 

 

Os conteúdos de terceiros apresentado em forma de “link” nos sites das 

empresas do Grupo, são geridos pelos seus idealizadores e são de exclusiva 

responsabilidade destes. Ao acessar esses conteúdos, o usuário estará sujeito, se 

houver, à respectiva política de privacidade. 

Artigos, textos e opiniões, ainda que veiculados nos “sites” ou em qualquer 

outra fonte de comunicação das empresas pertencentes ao grupo, são de exclusiva 

responsabilidade dos seus autores. 

 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

As imagens, texto e documentos publicados nos “sites” ou em qualquer outra 

fonte de comunicação das empresas do grupo são propriedades intelectuais do Grupo 

Educacional INEQ ou de posse deste. 

É proibido o uso, no todo ou em parte, de qualquer deste conteúdo para fins 

comerciais ou, ainda, sem a prévia autorização. 

 

 

TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS 

 

É conferido ao titular dos dados, nos termo da lei, a qualquer tempo, o direito 

de revogação do consentimento para tratamento de dados. 

Para revogar o consentimento o titular deverá manifestar-se expressamente 

sua vontade em um dos canais de contato do fale conosco das empresas integrantes 

do Grupo Educacional INEQ. 



 
Feita a solicitação, os dados serão eliminados de forma a impossibilitar o uso 

para quaisquer fim. 


