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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
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O que é LGPD?
A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) veio para nos auxiliar na
proteção de nossos dados pessoais.
A Rede ICM de Educação e Assistência Social, comprometida com
todos os seus alunos, professores, colaboradores e comunidade, vem
se adequando para melhor proteção dos dados pessoais.
Com isso, a Rede ICM disponizou algumas orientações e dicas:

Política de Privacidade
A Rede ICM de Educação e Assistência Social disponibiliza para todos o
acesso à Politica de Privacidade em nosso site:
www.redeicm.org.br/politica-de-privacidade

Gestão de Cookies
A Rede ICM de Educação e Assistência Social utiliza cookies em seus sites,
mas mantém a liberdade para que o visitante escolha o que melhor atende
em suas experiências.

Direitos do Titular
Todo titular de dados pode solicitar a qualquer momento a revogação,
remoção, exclusão ou alteração do acesso a seus dados, sempre levando
em consideração as legislações vigentes.

Com esse conjunto de leis, empresas e órgãos governamentais
que coletam, processam ou armazenam dados pessoais
deverão estar adaptados conforme as novas regras, ficando
sujeitos a multas que podem chegar a R$ 50 Milhões.
Aponte a câmera do seu celular e
acesse nossa Política de Privacidade

Como você pode
exercer seus Direitos?

Portal do Titular
O titular dos dados poderá pedir a consulta,
alteração ou eliminação sempre que achar
necessário, acessando o link abaixo:
HTTPS://PORTALDOTITULAR.REDEICM.ORG.BR/

Aponte a câmera do seu celular e
acesse o Portal do Titular

Portal do Titular

No Portal, será
necessário criar um
login no seu primeiro
acesso.

Se você é um Agente
Autorizado, pode enviar
uma solicitação em nome
de um titular de dados
(consumidor, pessoa
física). Para isso, deve
anexar uma autorização
por escrito do titular dos
dados, indicando que
você está autorizado a
enviar a solicitação

Nessa tela, você pode exercer todos os seus direitos enquanto titular
dos dados:
- Verificar em que local os dados estão e por quem são tratados;
- Revogar seus consentimentos;
- Corrigir dados incorretos ou incompletos;
- Pedir a portabilidade dos dados;
- Verificar com quais terceiros a Instituição compartilha seus dados;
- Anonimizar, excluir ou bloquear dados sempre que precisar.
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Dicas para aumentar a
proteção dos seus dados

Não
passe
informações
pessoais para estranhos ou
empresas que não confia.

Leia os termos de uso de
dados nos aplicativos que for
utilizar.
Não Li e concordo

Seja o que Deus
quiser
Li e concordo

Peça informações sobre como
seus dados serão usados pelas
empresas sempre que achar
necessário.

Como a LGPD se aplica
dentro da Rede ICM?

Não é permitido fazer imagens
de professores, alunos ou
funcionários dentro da
instituição sem autorização
prévia.

Realizar a coleta somente
dos dados indispensáveis e
aprovados pela Rede ICM.
Na dúvida sempre peça orientação na Direção da Unidade para coleta de algum
dado de aluno, colega, professor ou funcionário.

Lembre-se que utilizar um dado
pessoal sem autorização é
contra lei.

O que mais você deve
ficar atento?

As Redes Sociais são lugares
excepcionais, mas cuidado com
exposição, fake news e bullying

Questione quando for pedido
dados pessoais, informações da
empresa e dados de
funcionários.
Mantenha as senhas
protegidas. Troque suas
senhas periodicamente,
sejam elas pessoais ou de
trabalho.

Ative, sempre que possível,
o segundo fator de Autenticação
(2FA)

Nunca abrir links, e-mails ou
qualquer arquivo duvidoso
em qualquer equipamento,
seja pessoal ou de trabalho.

Não utilize programas piratas
pois, além de ilegal, podem
conter softwares maliciosos
que poderão afetar ou roubar
dados dos equipamentos.

Mantenha softwares e
antivírus atualizados.

Dúvidas e Contato
E-mail: dpo@redeicm.org.br
ou visite nosso site www.redeicm.org.br

Aponte a câmera do seu
celular para falar com a
Rede ICM por E-mail

Aponte a câmera do seu
celular para visitar nosso
site

A Rede ICM de Educação e Assistência
Social apoia e incentiva o uso consciente
da tecnologia e proteção de dados.

