Política de Privacidade
A gente cuida das informações que você fornece e nosso objetivo é deixar essa
Política a mais simples possível, mas caso ainda tenha dúvidas, os canais de
atendimento da Escola estão à sua disposição.
A nossa Política de Privacidade foi criada para reafirmar o compromisso do Polo
Criativo com a segurança, privacidade e a transparência no tratamento das suas
informações. Ela descreve como coletamos e tratamos dados quando Você
preenche algum formulário, trafega em nossos sites, solicita algum dos nossos
serviços, se torna nossa(o) Aluna(o), usa nossos serviços ou entra em contato com
o Polo Criativo por meio dos canais de comunicação disponíveis.
Essas informações podem se referir àquelas necessárias para identificar você,
para fins de cadastro e cumprimento da legislação, tais como seu nome, CPF e
foto, ou ainda àquelas necessárias para prover os serviços do Polo Criativo de
forma eficiente e segura, tais como seu histórico de crédito, seu endereço, dentre
outras. Podemos ainda coletar e tratar dados locacionais para permitir ao Polo
Criativo oferecer melhores serviços a você e garantir a sua segurança.
1. Quaisquer informações que a(o)s Aluna(o)s passarem serão coletadas e
guardadas de acordo com padrões rígidos de segurança e
confidencialidade.
2. As informações pessoais que forem passadas ao Polo Criativo pela(o)s
Aluna(o)s serão coletadas por meios éticos e legais, podendo ter um ou
mais propósitos, sobre os quais os usuários serão informados.
3. A(o)s Aluna(o)s serão avisados de quais informações suas estarão sendo
coletadas antes do instante dessa coleta, ficando a opção de escolha para
fornecimento ou não dessas informações sob responsabilidade da(o)
Aluna(o), o qual também terá ciência das conseqüências de sua decisão.
4. A menos que o Polo Criativo receba determinação legal ou judicial, suas
informações nunca serão transferidas a terceiros ou usadas para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas.

5. O acesso às informações coletadas está restrito apenas a funcionários
autorizados para o uso adequado dessas informações. Os funcionários que
se utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo essa Política de
Privacidade, estarão sujeitos às penalidades do processo disciplinar do
Polo Criativo.
6. A Escola manterá íntegras as informações que forem fornecidas pelos
visitantes.
8. Sempre que outras organizações forem contratadas para prover serviços
de apoio, será exigida a adequação aos padrões de privacidade do Polo
Criativo.
9. Para fins administrativos, eventualmente a Escola poderá utilizar
“cookies”(*), sendo que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu
navegador mecanismos para informá-lo quando os mesmos estiverem
acionados ou para evitar que sejam acionados.
10. Outras importantes informações sobre os termos e condições de utilização
deste website estão disponíveis em Termos de Uso.
(*) Cookie: pequeno arquivo colocado em seu computador para rastrear
movimentos dentro dos websites.

