POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES
A VOGA, em linha com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis sobre o
tema, expressa o seu comprometimento na adoção de medidas para tutelar as informações
fornecidas por seus clientes e demais usuários nos eventos digitais e presenciais, visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.
A Política de Privacidade tem por finalidade estabelecer regras e procedimentos para a
coleta, tratamento e guarda de informações e/ou dados pessoais obtidos no exercício de
suas atividades.
Nosso compromisso é manter as informações coletadas de forma sigilosa e visando sempre
utilizá-las no interesse do usuário e/ou necessidades dos clientes VOGA.
Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de
14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e poderá ser atualizada em
decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida o usuário a
consultar periodicamente este documento.
A VOGA compromete a cumprir as normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), e respeitar os princípios dispostos no Art. 6º:
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com
essas finalidades;
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de
acordo com o contexto do tratamento;
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em
relação às finalidades do tratamento de dados;
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a
duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização
dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu
tratamento;
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento,
observados os segredos comercial e industrial;
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou difusão;
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do
tratamento de dados pessoais;
IX

- não discriminação:

impossibilidade

de

realização

do

tratamento

para

fins

discriminatórios ilícitos ou abusivos;
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de
medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de
proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

2. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS

a) PROCEDIMENTO DE COLETA:
Nos eventos realizados pela VOGA, os dados são coletados conforme necessidade do cliente
(controlador dos dados).
Após o recebimento da necessidade do cliente, a VOGA (operador dos dados) envia essas
necessidades do cliente para o fornecedor responsável pelo site e plataformas digitais do
evento em questão, para que ele faça as programações necessárias no sistema.

A coleta dos dados pessoais e demais informações solicitadas pelo cliente ocorre no
preenchimento feito pelo usuário (titular dos dados) no site ou plataformas digitais do evento.

b) TIPOS DE DADOS E MOTIVO DA COLETA:
Usualmente, nos eventos realizados pela VOGA (online ou presenciais) os dados solicitados
são, Nome Completo, CPF e E-mail do participante.
Os dados são utilizados apenas no período de realização do evento, para envio de E-mail
Marketing (somente relacionado ao evento em questão, como convites e lembretes) e
controle de acesso à plataforma e/ou local do evento.

c) COMPARTILHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES:
Os dados coletados e as atividades apontadas só poderão ser compartilhados:
•

Com o cliente (contratante dos serviços da Voga).
Com

autoridades,

sejam

elas:

judiciais,

administrativas

ou

governamentais

competentes, havendo determinação legal, requerimento, requisição ou ordem
judicial;

d) PRAZO DE ARMAZAMENTO DOS DADOS PESSOAIS:
Os dados pessoais utilizados para participação dos eventos realizados pela VOGA são
eliminados do banco de dados imediatamente após o término do respectivo evento.
A exclusão de dados também pode acontecer quando o usuário (titular) solicitar o seu
descarte, exceto se a manutenção do dado for expressamente autorizada por lei.

e) PRAZO DE AMAZENAMENTO EXCEDENTE:
Para fins de auditoria, segurança, controle de fraudes e preservação de direitos, poderemos
permanecer com o histórico de registro de seus dados por prazo maior nas hipóteses que a
lei ou norma regulatória assim estabelecer ou para preservação de direitos, inclusive as
determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Os Dados coletados serão armazenados em nossos servidores localizados no Brasil, bem
como em ambiente de uso de recursos ou servidores na nuvem (cloud computing).
3. ENCARREGADO
A VOGA, como operadora dos dados nos eventos produzidos por ela, se compromete a
solicitar aos seus clientes os dados e contatos de seu Encarregado (Data Protection Officer -

DPO) e deixá-los visíveis e de fácil acesso nos sites e plataformas digitais utilizadas nos
eventos.

4. SEGURANÇA NO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO
A VOGA, em conjunto com seus fornecedores de tecnologia, se compromete a aplicar as
medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais
dados.
Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as
técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades
do tratamento; e os riscos para os direitos e liberdades do usuário.
Os fornecedores de tecnologia dos eventos realizados pela VOGA utilizam criptografia em
todas as comunicações que realiza, de forma a fornecer confidencialidade dos dados
pessoais e informações que trafegam entre o titular e o provedor, e evitar que acessos
indevidos ocorram.
Os sites ou demais plataformas digitais, utilizam criptografia para que os dados sejam
transmitidos de forma segura e confidencial, de maneira que a transmissão dos dados entre

o servidor e o usuário, e em retroalimentação, ocorra de maneira totalmente cifrada ou
encriptada.
No entanto, a VOGA se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, como
em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do usuário, como no caso em
que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. A VOGA e seus fornecedores de tecnologias
se comprometem, ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo
de violação da segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para
seus direitos e liberdades pessoais.
A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo
acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado
a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
Por fim, a VOGA e seus fornecedores de tecnologia se comprometem a tratar os dados
pessoais do usuário com confidencialidade, dentro dos limites legais.

5. LINKS EXTERNOS
Quando o site ou plataformas digitais dos eventos são utilizadas, elas poderão conduzi-lo via
link a outros portais ou plataformas, que poderão coletar suas informações e ter sua própria
Política de Tratamento de Dados. É de responsabilidade do usuário consentir com o uso das
informações e dados coletados, bem como realizar a leitura das Políticas de Privacidade de
tais portais ou plataformas fora do nosso ambiente.

6. DIREITOS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
O usuário do serviço possui os seguintes direitos, conferidos pela Lei de Proteção de Dados
Pessoais:

Direito de confirmação e acesso (Art. 18, I e II): é o direito do usuário de obter do serviço a
confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de
tratamento e, se for esse o caso, o direito de acessar os seus dados pessoais.

Direito de retificação (Art. 18, III): é o direito de solicitar a correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados.

Direito à limitação do tratamento dos dados (Art. 18, IV): é o direito do usuário de limitar o
tratamento de seus dados pessoais, podendo exigir a eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de
Dados.

Direito de portabilidade dos dados (Art. 18, V): é o direito do usuário de realizar a portabilidade
dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de
acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e
industrial.

Direito de oposição (Art. 18, § 2º): é o direito do usuário de, a qualquer momento, se opor ao
tratamento de dados por motivos relacionados com a sua situação particular, com
fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento ou em caso de
descumprimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados.

Direito de não ser submetido a decisões automatizadas (Art. 20, LGPD): o titular dos dados
tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões
destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos
de sua personalidade.

7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
O usuário se responsabiliza pela precisão e veracidade dos dados informados e reconhece
que a inconsistência destes poderá implicar a impossibilidade de se utilizar o serviço.
Durante a utilização do serviço, a fim de resguardar e de proteger os direitos de terceiros, o
usuário se compromete a fornecer somente seus dados pessoais, e não os de terceiros.
O login e senha só poderão ser utilizados pelo usuário cadastrado. Ele se compromete em
manter o sigilo da senha, que é pessoal e intransferível, não sendo possível, em qualquer
hipótese, a alegação de uso indevido, após o ato de compartilhamento.
O usuário do serviço é responsável pela atualização das suas informações pessoais e
consequências na omissão ou erros nas informações pessoais cadastradas.

O Usuário é responsável pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos
(inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros usuários, de terceiros,
inclusive direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam
causados à VOGA, a qualquer outro usuário, ou, ainda, a qualquer terceiro, inclusive em
virtude do descumprimento do disposto nessa Política de Privacidade ou de qualquer ato
praticado a partir de seu acesso ao serviço.
A VOGA não poderá ser responsabilizada pelos seguintes fatos:
a.

Equipamento infectado ou invadido por atacantes;

b.

Equipamento avariado no momento do consumo de serviços;

c.

Proteção do computador;

d.

Proteção das informações baseadas nos computadores dos usuários;

e.

Abuso de uso dos computadores dos usuários;

f.

Monitoração clandestina do computador dos usuários;

g.

Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários;

h.

Perímetro inseguro;

O uso comercial das expressões utilizadas em sites e aplicativos como marca, nome
empresarial ou nome de domínio, além dos conteúdos do serviço, assim como os programas,
bancos de dados, redes, arquivos que permitem que o usuário acesse sua conta estão
protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos
e desenhos industriais.
Ao acessar o site e/ou aplicativo, os usuários declaram que irão respeitar todos os direitos
de propriedade intelectual e os decorrentes da proteção de marcas, patentes e/ou desenhos
industriais, depositados ou registrados em, bem como todos os direitos referentes a terceiros
que porventura estejam, ou estiverem de alguma forma, disponíveis no serviço. O simples
acesso ao serviço não confere aos usuários qualquer direito ao uso dos nomes, títulos,
palavras, frases, marcas, patentes, imagens, dados e informações, dentre outras, que nele
estejam ou estiverem disponíveis.

A reprodução de conteúdo descritos anteriormente está proibida, salvo com prévia
autorização por escrito ou caso se destinem ao uso exclusivamente pessoal e sem que em
nenhuma circunstância os usuários adquiram qualquer direito sobre esses conteúdos.
É vedada a utilização do serviço para finalidades comerciais, publicitárias ou qualquer outra
que contrarie a finalidade para a qual foi concebido, conforme definido neste documento,
sob pena de sujeição às sanções cabíveis na Lei nº 9.610/1998, que protege os direitos
autorais no Brasil.
Os visitantes e usuários assumem toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou
criminal, pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas, imagens, enfim,
todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial do serviço.
Em nenhuma hipótese, a VOGA e seus fornecedores serão responsáveis pela instalação no
equipamento do Usuário ou de terceiros, de códigos maliciosos (vírus, trojans, malware,
worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou de quaisquer outros que venham a ser criados), em
decorrência da navegação na Internet pelo Usuário.

8. ACEITAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Ao utilizar os serviços, o usuário confirma que leu e compreendeu as Políticas aplicáveis à
VOGA e concorda em ficar vinculado a eles.

9. CANAIS DE ATENDIMENTO
Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política de
Privacidade, você poderá entrar em contato com:
Priscila Bonfim: priscila@voga.ag
Vitor Diniz: vitor@voga.ag
Anara Diniz: anara@voga.ag
10. MEDIAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO

Essa Política será interpretada segundo a legislação brasileira, sendo eleito o foro da Capital
do Estado de São Paulo para dirimir qualquer controvérsia que envolva este documento,
salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação
aplicável.

11. PRAZO

Esta política tem validade a partir da data de sua publicação, podendo ser alterada a
qualquer tempo e critério.
Alphaville, 11 de janeiro de 2021
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