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É um prazer te receber na Política de Privacidade do Junior Achievement Minas Gerais.  

A Junior Achievement Minas Gerais se preocupa com a segurança, sigilo e privacidade. Por 

isso é nossa obrigação te apresentar todas as informações sobre seus direitos, garantias e 

tratamento de dados. 

Além disso, primamos pela confidencialidade, então faremos de tudo a nosso alcance para 

proteger seus dados e mantê-los sempre que possível em sigilo. 
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I - RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

O responsável pelo tratamento de dados pessoais (controlador), ou seja, quem decide quais, 

como e porque serão tratados é a Associação Junior Achievement de Minas Gerais, inscrita 



 

no CNPJ sob o nº 05.945.220/0001-01, situada na Av. João Pinheiro, 495, 7º Andar, bairro 

Funcionários,  Belo Horizonte - MG, mas pode nos chamar de JA Minas Gerais.  

 

II - TIPOS DE DADO 

A JA Minas Gerais somente coleta dados estritamente necessários, adequados e que sejam 

úteis para prestar, melhorar e criar serviços.  

Saiba que é seu direito escolher se quer ou não fornecer essas informações, porém, existem 

alguns dados que são essenciais para o funcionamento da plataforma e prestação do 

serviço, logo, caso não queira compartilhá-los, não poderemos fornecer os nossos serviços.  

Não se preocupe, que logo abaixo especificamos todos que são obrigatórios ou opcionais.  

 

CADASTRO EM NOSSA BASE 

2.1.1 Quando você se cadastra na lista de espera da JA Minas Gerais é obrigatório fornecer 

os seguintes dados:

● Nome  

● Faixa etária  

● E-mail 

● Whatsapp 

● Cidade/Estado  

● Escola/instituição que estuda 

● Qual sua escolaridade 

2.1.2 Ao se inscrever em um de nossos programas, também serão coletado os seguintes 

dados:

● Data de nascimento 

● Sexo 

● Gênero 

● Raça 

● Nome da mãe 

2.1.3 Caso você seja menor de idade, também será coletado os seguintes dados:

● Nome do responsável 

● E-mail do responsável 

● Telefone do responsável 



 

CONTATO PELO SITE 

2.4 Caso qualquer pessoa queira entrar em contato com a JA Minas Gerais pelo nosso site 

será necessário fornecer:  

● Nome 

● Telefone 

● Cidade/Estado 

● E-mail 

NEWSLETTER 

2.5 Caso qualquer pessoa queira assinar a newsletter da JA Minas Gerais será necessário 

fornecer: 

● E-mail 

VOLUNTÁRIOS 

2.6 Caso você queira ser um voluntário da JA Minas Gerais será necessário fornecer:

● Nome 

● E-mail 

● Escolaridade 

● Profissão 

● Empresa que trabalha 

● Cargo 

● CPF 

● RG 

● Data de nascimento 

● Endereço 

● Foto 

DADOS COLETADOS PELO SISTEMA 

2.7.1 Além dos dados que você fornece à JA Minas Gerais, o sistema também coleta as 

seguintes informações: 

● Endereço de IP; 

● Cookies; 

● Data do último acesso ao sistema; 



 

2.7.2 Cookies são arquivos utilizados para armazenar os dados de navegação e possibilitar a 

personalização do acesso para você. Os cookies ficam armazenados no dispositivo que você 

acessar a JA Minas Gerais e poderão ser excluídos diretamente por você.  

2.7.3 Caso não queira que os Cookies sejam armazenados, você poderá acessar a JA Minas 

Gerais em modo anônimo no seu navegador, contudo nesse caso, poderá não ter acesso à 

algumas funcionalidades.  

2.6.4 A JA Minas Gerais utiliza os seguintes cookies: 

● Cookies necessários 

● Cookies preferenciais 

● Cookies de marketing 

● Cookies de mídias sociais 

III - COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

3.1 A proteção de seus dados é muito importante para a JA Minas Gerais, mas para fornecer 

os nossos serviços contamos com terceiros e nesses casos, precisamos compartilhar suas 

informações, mas sempre em conformidade com a Política de Privacidade e somente o 

estritamente necessário. 

3.1.1 Prestadores de serviços são terceiros contratados pela JA Minas Gerais para 

auxiliar e aprimorar a entrega de seus serviços como; provedores de serviço em nuvem; 

provedores de sistema de computador; análise de dados; plataformas de marketing; 

plataforma de envio de e-mails; dentre outras.  

3.2 Todos os prestadores de serviços terão acesso somente às informações 

estritamente necessárias para o cumprimento de suas obrigações, não podendo utilizar 

esses dados para além do que contratado.  

3.3 Para resguardar os seus direitos, os prestadores de serviço são contratados com 

cláusulas ou contratos de confidencialidade.  



 

IV - TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS  

4.1 Para que a JA Minas Gerais possa prestar seus serviços, é necessário uma infraestrutura 

tecnológica e em alguns casos as prestadoras de serviços não estão localizadas no Brasil. 

Nesses casos, a JA Minas Gerais sempre verifica a Política de Privacidade de tais parceiros e 

adota medidas internas para proteger os seus dados, por meio de cláusulas contratuais ou 

regras corporativas.  

V - FINALIDADE DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A JA Minas Gerais coleta seus dados para que você possa usufruir da experiência de nossos 

serviços e para que possamos sempre melhorar e criar novas funcionalidades.  

5.1 - O registro de suas informações são necessárias para: 

● Efetuar a liberação do acesso a nossa plataforma de ensino online; 

● Realizar a emissão dos certificados; 

● Prestar contas dos projetos junto às instituições parceiras; 

● Comprovar, caso necessário, a realização das ações nas datas e horários indicados. 

5.2 Caso a JA Minas Gerais necessite coletar outros dados ou utilize os que já possui para 

outros fins, você será informado sobre quais dados e como serão utilizados para que possa 

autorizar o tratamento.  

5.3 Existem alguns dados que são essenciais para o funcionamento do programa e prestação 

do serviço, logo, caso não queira compartilhá-los, não poderemos fornecer os nossos serviços. 

VI - QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS  

6.1 Você poderá solicitar a confirmação da existência do tratamento de seus dados e com 

quais entidades públicas ou privadas foram compartilhados; 

6.1.1 Você poderá requisitar que enviemos um arquivo com todos os dados que estão 

sendo tratados; 

6.2 Você poderá solicitar a correção de qualquer dado que esteja incompleto, inexato ou 

desatualizado;  



 

6.3 Você poderá solicitar que os seus dados sejam anonimizados, bloqueados ou eliminados. 

6.3.1 No caso de exclusão, seus dados serão excluídos definitivamente, salvo para 

guarda obrigatória prevista na legislação e quando por lei, for permitido sua 

manutenção. 

6.3.2 Em situações que for obrigado ou for permitido manter os dados mesmo após o 

pedido de exclusão, estes serão armazenados de forma sigilosa em nosso sistema e uma 

vez cumprida a determinação ou obrigação, serão imediatamente excluídos ou 

anonimizados. 

6.3.3 Existem alguns dados que são essenciais para o funcionamento do programa e 

prestação do serviço, logo, caso queira eliminá-los, não poderemos fornecer os nossos 

serviços. 

6.5 Você poderá solicitar um arquivo para portabilidade dos seus dados para outros 

programas do mesmo ramo, salvo informações que tratem de segredos comerciais.  

6.6 Você poderá revogar o consentimento, lembrando que dependendo do dado, poderá 

ocorrer a impossibilidade de fornecer os serviços prestados pela JA Minas Gerais. 

6.7 Nos termos da LGPD, você poderá exercer tais direitos mediante requerimento expresso 

diretamente para o nosso DPO no e-mail dpo@jamg.org.br. 

VII - TEMPO DE RETENÇÃO DOS DADOS  

7.1 Os seus dados serão armazenado pelo tempo necessário para cumprir obrigação legal, 

contratual, regulamentar ou o objetivo de sua coleta (informados na Política de Privacidade 

ou especificamente no momento da coleta) 

7.2 Decorrido essa condição, os dados serão imediatamente excluídos ou anonimizados. 



 

VIII - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

8.1 A JA Minas Gerais reiterando sua responsabilidade e preocupação com as informação de 

seus usuários, emprega práticas de segurança da informação, incluindo medidas físicas e 

digitais que incluem, mas não se limitam à: 

● Cadastro nos programas 

● Sua identificação nos programas 

● Envio de comprovantes de participação com empresas patrocinadoras 

● O envio de e-mails, push e sms de forma segmentada com conteúdos, publicidades, 

novidades e qualquer outra forma de marketing, de forma segmentada de acordo com 

os interesses; 

● Possibilitar o contato telefônico para informar sobre publicidades, novidades, 

solucionar problemas ou dúvidas, dentre outros; 

● Prestar suporte quando você relatar algum problema ou solicitar alguma ajuda; 

● Aprimorar a segurança da plataforma e verificar denúncias feitas; 

● Realizar análises para a melhoria da plataforma e dos serviços prestados; 

● Identificar erros e falhas; 

● A análises de estatísticas para estudos sobre comportamento, pesquisas de mercado, 

utilização e interesses de modo a personalizar sua experiência em nossa plataforma e 

envios de e-mails, push, sms; 

● Divulgar estatísticas de maneira anonimizada; 

● Realizar pesquisas, coletar feedbacks, mas você será questionado se tem interesse em 

participar; 

● Compartilhar informações com terceiros de modo que seja possível prestar os 

serviços; 

● Possibilitar a realização de auditorias externas necessárias para operações societárias 

ou compliance; 

● O cumprimento de determinação legal com Autoridades públicas (administrativas ou 

judiciais) mediante notificação oficial. 

● (descrever todas as medidas de segurança que são adotadas) 



 

8.2 Além de todas as ações implementadas pela plataforma, existem alguns cuidados que 

você pode adotar para não ser vítima de violação de dados: 

● Desconfie de e-mails suspeitos: todas as comunicações feitas pela JA Minas Gerais 

obrigatoriamente serão enviadas com o domínio @jamg.org.br; 

● Não acesse sites ou clique em links suspeitos; 

● Mantenha seu antivírus e anti-malware atualizados e em funcionamento; 

● Não instale aplicativos ou programas não oficiais; 

● Caso tenha alguma dúvida, questione entre em contato diretamente com a JA Minas 

Gerais por nosso Contato ou telefone (31) 3249-1645. 

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A versão da Política de Privacidade em vigor será sempre a mais recente. Para identificar 

a data da versão em vigor, você deve verificar a seção “Modificado em”, no topo deste 

documento. 

9.2 Todos os interessados se comprometem a preencher e manter atualizado o seu cadastro, 

declarando que todas as informações são verdadeiras, sob pena de incidir no crime de 

falsidade ideológica prevista no artigo 299 do Código Penal. 

9.3 - A JA Minas Gerais poderá consultar os dados informados e, caso sejam inverídicos 

poderá remover essas informações ou suspender os participantes até que a divergência seja 

sanada. 

9.4 A política de privacidade não se aplica aos dados ou informações não fornecidas por 

diretamente através de nossos colaboradores, formulários ou site. 

Após ler esse documento, você declara que está de acordo com a Política de Privacidade e 

aceita todos os seus termos.  

 

Tem alguma dúvida ou quer fazer algum requerimento?  

Entre em contato com o DPO da JA Minas Gerais: 

Jonatan Mendes 
dpo@jamg.org.br 


