
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/06/2021. 
 
 
Nós, do Instituto Grupo Boticário em parceira com Aliança Empreendedora e Tamo Junto, estamos 
comprometidos em resguardar sua privacidade e proteger seus dados pessoais, e queremos explicar para 
você um pouco mais de como tratamos seus dados pessoais. 
 

 

 

1. CONCEITOS BÁSICOS: O QUE PRECISO SABER PARA COMPREENDER 
ESTA POLÍTICA? 
 

 
A fim de descomplicar a sua leitura, apresentamos algumas definições úteis para a sua interpretação:  
 

(i) “Bases Legais” são as hipóteses legais que autorizam o Instituto Grupo Boticário, Aliança 
Empreendedora e Tamo Junto (“Realizadoras”) a Tratar Dados Pessoais. Todo e qualquer 
Tratamento de Dados Pessoais é considerado válido se tiver fundamento em uma base legal.  
 

(ii) “Dado Pessoal” é qualquer dado relativo a um indivíduo identificado ou identificável, incluindo 
números identificativos, dados de localização, identificadores eletrônicos, ou qualquer dado que, 
quando combinado com outras informações, seja capaz de identificar alguém, torná-la identificável 
ou, ainda, individualizá-la. Podem ser citados como alguns exemplos de dado pessoal os seguintes: 
Nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail etc  

 
(iii) ““Plataforma” é o site de cadastro, seleção e gestão do programa Empreendedoras de Beleza 

  
(iv) “Tratamento” ou “Tratar” são os usos que as Realizadoras fazem dos Dados Pessoais, incluindo, 

por exemplo, as seguintes atividades: coleta, registro, armazenamento, organização, consulta, uso, 
divulgação, compartilhamento, transmissão, classificação, reprodução, processamento e avaliação. 

 
(v) “Você” ou “Titular dos Dados” é a pessoa participante do programa Empreendedoras da Beleza 

da Realizadoras.  
 
 

 
2. COMO AS REALIZADORAS COLETAM SEUS DADOS PESSOAIS? QUE 
TIPOS DE DADOS PESSOAIS SÃO COLETADOS? 

 
 
 

Origem Tipo de Dados Coletados Finalidade Base Legal 

Cadastro na 
Plataforma 

Dados de cadastro:  
Nome completo, E-mail, 

endereço, telefone residencial 
ou comercial, telefone celular, 

data de nascimento, CPF ou 
RNE, gênero, opção sexual e 

dados bancário 

Cadastrar você no Programa; 
seleção, gerenciar sua participação 

no processo de seleção e efetivar a 
entrega do benefício do Programa, 

se aplicável;  avaliar respostas 
fornecidas por Você e tirar suas 

dúvidas.  

Consentimento 

Comunicar-se com Você de forma 

geral; atender as suas solicitações e 
responder as suas dúvidas e 

reclamações, além de resguardar os 
direitos das Realizadoras 

Legitimo Interesse 

Dados de diversidade:  

Raça, condição física, 
escolaridade, atuação 

profissional e renda familiar 

 
Pesquisa: os dados serão utilizados 

internamente para medir o nível de 
diversidade no Programa, presando 

pelo compromisso de uma cadeia 
livre de estereótipos. 

 
Analytics: Os dados armazenados 

podem vir a ser utilizados para 
gerar dados estatísticos (analytics), 

Consentimento  
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que possibilitem compreender 

melhor como é a diversidade no 
Programa. 

Navegação 

na 
Plataforma 

Dados de navegação: dados 

coletados por meio de cookies 
ou device IDs, incluindo IP, 

data e hora de acesso, 
localização geográfica, tipo de 

navegador, duração da visita e 
páginas visitadas. 

 
Dados sobre o dispositivo 

de acesso: modelo, 
fabricante, sistema 

operacional, operadora de 
telefonia, tipo de navegador, 

tipo e velocidade da conexão.  

Funcionamento do site: ativar 
funcionalidades essenciais, como 

software antivírus, responsividade 
do site/aplicativo ao 

desktop/mobile, entre outras 
funções. 

Obrigação Legal 

Analytics: entender seu 

comportamento de navegação e 
como o site/aplicativo está sendo 

usado, para melhorar sua 
experiência como usuário. Os dados 

coletados são agregados e, sempre 
que possível, anonimizados. 

Legitimo Interesse  

Marketing: direcionamento de 

conteúdos e publicidade, nossa e de 
nossos parceiros, conforme o seu 

perfil e preferências. 

Consentimento  

 
Os Dados de Diversidade fornecidos de forma opcional e voluntária no Cadastro serão usados para as 
finalidades indicadas acima e sempre que possível, de forma anonimizada.  
 

 
 3. COM QUEM MEUS DADOS PESSOAIS SÃO COMPARTILHADOS?  

 
Os dados serão compartilhados entre as Realizadoras do Programa, podendo ainda ser compartilhados 
com: 
 

Fornecedores. Contamos com a ajuda de fornecedores que podem Tratar Dados Pessoais que 
coletamos. Sempre buscamos avaliar cuidadosamente nossos fornecedores e firmar com eles obrigações 
contratuais de segurança da informação e proteção de Dados Pessoais, com o objetivo de minimizar 
riscos para os titulares. Entre esses fornecedores, estão empresas que atuam nos seguintes ramos: (i) 
hospedagem de dados; (ii) segurança patrimonial; (iii) autenticação e validação de cadastros; (iv) 
agências de publicidade; e (v) meios de pagamento. 

Autoridades Públicas. Cumpriremos a lei. Assim, se um juiz ou uma autoridade com competência legal 
exigir que as Realizadoras compartilhem certos Dados Pessoais para, por exemplo, uma investigação, 
vamos compartilhar. Somos contra qualquer abuso de autoridade e, caso as Realizadoras entendam que 
determinada ordem é abusiva, vamos sempre defender a privacidade dos titulares. 

 
Além disso, reservamo-nos o direito de compartilhar quaisquer Dados Pessoais que acreditarmos serem 
necessários para cumprir uma obrigação legal, fazer cumprir ou aplicar nossos termos de uso ou, ainda, 
proteger os direitos, propriedade ou segurança das Realizadoras, seus empregados e terceiros. 
 

 
4. POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS SERÃO ARMAZENADOS?  

 
Dados Pessoais são armazenados somente pelo tempo que for necessário para cumprir com as finalidades 
para as quais foram coletados, salvo se houver qualquer outra razão para sua manutenção como, por 
exemplo, cumprimento de quaisquer obrigações legais, regulatórias, contratuais, entre outras, desde que 
fundamentadas com uma Base Legal. 
 
 

 
5. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS 
PESSOAIS? 

 
Os Dados Pessoais são seus e a lei brasileira garante que Você tenha uma série de direitos relacionados 
a eles. São eles:  
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Confirmação e Acesso 
Permite que Você possa verificar se as Realizadoras Tratam Dados 
Pessoais seus e, em caso positivo, requisitar uma cópia dos Dados 
Pessoais que têm sobre Você. 

Correção 
Permite que Você solicite a correção dos seus Dados Pessoais 
incompletos, inexatos ou desatualizados. 

Anonimização, bloqueio ou 
eliminação  

Permite que Você nos peça para (a) anonimizar seus dados, de forma 
a que eles não possam mais ser relacionados a Você e, portanto, 
deixem de ser Dados Pessoais; (b) bloquear seus Dados, 
suspendendo temporariamente a sua possibilidade de Tratarmos; e 
(c) eliminar seus Dados, caso em que apagaremos todos os seus 
Dados sem possibilidade de reversão, salvo os casos previstos em 
lei. 

Informação sobre o 
compartilhamento 

Você tem o direito de saber as entidades públicas e privadas com as 
quais as Realizadoras realizam uso compartilhado de dados. 

Informação sobre a 
possibilidade de não 

consentir 

Permite que Você tenha informações claras e completas sobre a 
possibilidade e as consequências de não fornecer consentimento. O 
seu consentimento, quando necessário, deve ser livre e informado. 
Portanto, sempre que pedirmos seu consentimento, Você será livre 
para negá-lo – ainda que, nesses casos, é possível que tenhamos 
que limitar sua participação no Programa. 

Revogação do consentimento 

Você tem o direito de retirar o seu consentimento em relação às 
atividades de Tratamento que se baseiam nessa Base Legal. No 
entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer Tratamento 
realizado anteriormente. Se Você retirar o seu consentimento, talvez 
não possamos fornecer determinadas experiencias, mas iremos 
avisá-lo quando isso ocorrer. 

Oposição 

A lei autoriza o Tratamento de Dados Pessoais mesmo sem o seu 
consentimento ou um contrato conosco. Nesse caso, é preciso 
demonstrar que há motivos legítimos para Tratar seus Dados, como, 
por exemplo, prevenir fraudes ou melhorar nossa comunicação com 
Você. Caso você não concorde com esse Tratamento, poderá se opor 
a ele, solicitando a interrupção. 

 
 

 6. COMO FALAR SOBRE DADOS PESSOAIS COM AS REALIZADORAS? 

 
Se você acredita que seus Dados Pessoais foram usados de maneira incompatível com esta Política de 
Privacidade ou com as suas escolhas enquanto Titular destes Dados Pessoais, ou, ainda, se você tiver 
dúvidas, comentários ou sugestões relacionadas a esta Política, entre em contato conosco: 
 

 

Aliança Empreendedora pelo: 
tamojunto@aliancaempreendedora.org.br ou com 
Instituto do Grupo Boticário pelo 
institutogrupoboticario@groupoboticario.com.br 

 

 

7. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Como estamos sempre buscando melhorar nossos produtos e serviços, esta Política de Privacidade pode 
passar por atualizações para refletir as melhorias realizadas. Desta forma, recomendamos a visita periódica 
desta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações efetivadas. 

mailto:tamojunto@aliancaempreendedora.org.br

