
 

 

 

 

AVISO LEGAL SOBRE A POLÍTICA DE USO DE DADOS PESSOAIS 

 

 

Esta cláusula tem por finalidade estabelecer as regras para tratamento de dados pessoais que 
inclui, exemplificativamente, as operações de coleta, produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração dos dados coletados dos “PARTICIPANTES”, além do registro 
de suas atividades, de acordo com as leis aplicáveis. 

Coletamos os dados quando os interessados preenchem nossos formulários de cadastramento 
e participação no evento ao qual se direcionou. Os dados coletados são aqueles disponíveis para 
preenchimento no cadastramento para a participação no evento, o que pode variar de um para 
outro. 

A “ORGANIZAÇÃO” do evento não é responsável pela veracidade, inveracidade ou 
desatualização nas informações e dados fornecidos pelo participante, sendo de 
responsabilidade deste prestá-las com exatidão e atualizá-las. A organização poderá solicitar, 
periodicamente, que o participante confirme ou atualize as informações prestadas e os Dados 
fornecidos. 

Os dados que coletamos são os necessários para permitir a preparação e posterior execução de 
contrato referente a participação e benefícios da participação no evento organizado para o qual 
o participante se direcionou e se inscreveu. 

Também estamos autorizados a coletar imagens e ou prints de participações em que possa 
aparecer fotos, e-mail, nome e ou imagens pessoais, inclusive, o que poderá ser utilizado como 
material de registro e divulgação do evento e de eventos futuros da mesma segmentação, 
independente de novo aviso ou remuneração, com o que aceita e concorda expressamente o 
participante. 

Os dados poderão ser utilizados também para pesquisas de perfil de participantes, 
direcionamento de e-mails dos organizadores sobre satisfação em relação ao evento e ou 
divulgação de outras oportunidades organizadas pela mesma organização do evento para o qual 
se direcionou. E ainda, para resguardar os organizadores em relação a seus direitos ou direito 
de defesa que porventura possa ocorrer em razão e em virtude da execução do contrato 
celebrado (participação no evento). 

 



 

 

 

 

O uso, acesso e compartilhamento da base de dados formada nos termos deste aviso legal serão 
feitos dentro dos limites e propósitos das atividades da organizadora do evento, podendo ser 
fornecidas e disponibilizadas para acesso e/ou consulta para as empresas integrantes e 
participantes do mesmo evento, além de parceiros de negócios, fornecedores, prestadores de 
serviço, subcontratados, autoridades ou terceiros em geral, desde que obedecido ao disposto 
no presente aviso legal, na legislação aplicável ou por determinação judicial, com o que 
concorda e aceita o participante. 

A organização possui parceiros comerciais que podem oferecer serviços vinculados ao mesmo 
perfil de atividades deste evento e ou setor. Os Dados fornecidos pelo participante diretamente 
a estes parceiros serão de responsabilidade dos parceiros, estando assim sujeitos às suas 
próprias práticas de obtenção e uso de Dados, sem que caiba qualquer ônus à organização com 
relação a esses Dados. 

A organizadora do evento se compromete a resguardar o sigilo financeiro e bancário dos 
participantes através do não compartilhamento dessas informações com empresas com as quais 
eles não tenham concordado expressamente e ou para o efetivo registro e lançamento das 
obrigações financeiras derivadas de sua inscrição no referido evento. 

O participante é responsável pelo sigilo, utilização e todos os atos no uso das Credenciais (tais 
como, mas não limitados ao login, senha e ou token de autenticação). Caso o participante 
identifique ou desconfie que um terceiro tenha acesso à sua senha, este deverá alterar 
diretamente nos sistemas ou serviços. O compartilhamento de Credenciais decorrente de ação 
do participante configura violação a este aviso legal. 

Os direitos relacionados ao Titular dos Dados Pessoais, no caso, participante que se cadastrou 
no evento, respeitarão sempre os direitos previstos na Legislação Aplicável (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais). Para contato o participante deve buscar informações do 
encarregado de dados pessoais do organizador, em seu website oficial e, não encontrando, fazer 
contato por e-mail disponível no mesmo espaço. 

Devemos avisar que a não concordância com este aviso pode inviabilizar sua participação no 
evento. 

Quando o participante conhece esse aviso legal confere sua livre e expressa concordância com 
os termos aqui estipulados. 

 

 

 


