TERMO DE ACEITE E ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS NO USO DE PLATAFORMA DIGITAL E OUTROS
SERVIÇOS

GLOBAL
EAD
DESENVOLVIMENTO
DE
SISTEMAS
LTDA,
CNPJ
35.048.533/0001-28, Rua Antônio Parreiras 126, Boa Viagem, Niterói/RJ, neste
ato representada por seu Sócio Diretor Alessandro Marlos Gonçalves da Silva
residente e domiciliado no Rio de Janeiro, reconhecendo a importância de manter
a conformidade de suas operações com a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD – Lei 13.709/2018) e com o objetivo de reforçar suas práticas em
segurança da informação, bem como buscar uma gestão responsável e
transparente dos dados, confere a todos aqueles que acessarem e efetivarem
cadastro na plataforma digital (“Plataforma”) e/ou seu sistema de ensino
(“Sistema”), doravante designados simplesmente de “Usuários”, as regras e
condições de proteção de dados estabelecidas neste termo.
Assim, estabelece-se que o Usuário, ao acessar a Plataforma GlobalEAD e
assinalar a aba específica posicionada ao final, declara expressamente
seu consentimento na obtenção de dados pessoais pelo GLOBALEAD, bem
como manifesta que leu, entendeu e, portanto, aceita, expressa e
irrestritamente, todas as cláusulas e disposições pertinentes às
condições gerais de proteção de dados no uso da Plataforma/Sistema e
de outros serviços, as quais se fazem seguir expostas.
1. O presente Termo corresponde ao acordo legal regido pela legislação civil,
firmado entre o Usuário e a GLOBALEAD, acerca da cessão e proteção
de dados pessoais do primeiro quando dispostos na Plataforma/Sistema,
bem como em aplicativos de mensagens, e-mails institucionais, conforme
disposto no Aviso de Privacidade e Proteção de Dados, parte integrante do
Contrato.
2. A aceitação do Usuário no tocante à obtenção dos dados pessoais pela
GLOBALEAD e aos termos do presente instrumento é imprescindível para
o acesso e para a utilização de quaisquer serviços fornecidos. Caso não
concorde com as disposições deste instrumento, o Usuário não poderá se
utilizar da Plataforma/Sistema ou demais serviços prestados .
3. O Usuário autoriza a GLOBALEAD a obter e tratar seus dados pessoais
dispostos na Plataforma/Sistema, e-mail institucional, aplicativos de
mensagens e outros tipos de atendimento, o que será realizado de acordo
com os dispositivos da Lei n. 13.709/2018 e com a finalidade de
desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com tal relação
jurídica,
4. Todos os dados pessoais recebidos, coletados, ou de qualquer forma
adquiridos, sensíveis ou não, serão excluídos ou anonimizados a pedido do
seu titular, ou tão logo não sejam mais utilizáveis, com exceção dos dados
pertinentes e necessários ao cumprimento de obrigações legais, se
necessário for.
5. A GLOBALEAD informará o Usuário, em prazo razoável, após a
ocorrência, (se houver) sobre qualquer incidente de segurança que possa
acarretar risco ou dano relevante ao titular em razão do vazamento ou
adjudicação desautorizadas de seus dados pessoais, demonstrando, caso
necessário, todas as medidas por si realizadas ou realizáveis a fim de
assegurar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.
6. Qualquer alteração às condições do presente termo somente poderá ser
feita através de aditivo.

7. Eventual declaração de nulidade ou ineficácia de qualquer dispositivo ou
cláusula deste instrumento não afetará as demais, que permanecerão
válidas e em vigor para todos os fins de direito
8. A data do aceite do presente Termo corresponde, para todos os efeitos, a
do ato de aceitação do Contrato com a Plataforma/Sistema da GLOBALEAD
9. As Partes elegem o Foro da Comarca de Niterói - RJ como competente
para dirimir quaisquer controvérsias vinculadas ao presente Termo,
renunciando ambas a qualquer privilégio.
Declaro que li e aceito todas as disposições do Termo de Adesão às
Condições Gerais de Proteção de Dados Pessoais no Uso de Plataforma
Digital e Outros Serviços

