Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade On-Line foi elaborada para reafirmar o compromisso da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, daqui por diante designada FDE,
com a segurança e a privacidade das informações coletadas dos usuários do site
www.fde.sp.gov.br.
Desta forma, esta política de privacidade abrange o tratamento dado pela FDE às
informações capazes de identificar os usuários, coletadas quando estes estão no site da
FDE na internet ou que venham a compor bases de dados eletrônicos da empresa.
Importante observar que o site da FDE poderá ter acesso a links para sites externos cujos
conteúdos e políticas de privacidade não são de responsabilidade da FDE. Assim,
recomendamos que, ao serem redirecionados para sites externos, os usuários consultem
sempre as respectivas políticas de privacidade antes de fornecerem seus dados ou
informações.
Para fins desta Política, devem ser observadas as seguintes considerações:
1. A FDE coleta informações pessoais capazes de identificar os usuários, como textos e
imagens, quando estes:
a) se cadastram em nosso site;
b) entram em contato pelos canais de atendimento ao usuário.
2. Para cada uma das modalidades de coleta de dados poderão ser solicitadas diferentes
informações, de acordo com a finalidade da coleta. Assim, os usuários serão informados
sobre os dados que estão sendo coletados, ficando a seu critério fornecê-los ou não.
3. A FDE faz uso de cookies, recebendo, automaticamente, informações sobre a
navegação do usuário durante uma visita. O recurso tem a finalidade de melhorar a
experiência do usuário, ao permitir a adequação e personalização de páginas ao seu
perfil. Todavia, o próprio usuário pode configurar seu navegador para não ser rastreado.
4. Ao cadastrar-se neste site, o usuário fornecerá informações pessoais, que incluirão,
entre outras, nome, CPF ou CNPJ, endereço, telefone, e-mail e área de atuação. A FDE
garantirá a privacidade do usuário, bem como das informações que ele, usuário,
disponibilizar, de acordo com padrões rígidos de segurança e confidencialidade.
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5. O usuário garante a veracidade e a exatidão dos dados pessoais que fornecer neste
site, assumindo a correspondente responsabilidade caso não sejam exatos. A FDE não
assume qualquer responsabilidade em caso de inexatidão dos dados pessoais
introduzidos pelo usuário neste site.
6. A FDE não venderá ou alugará as informações pessoais do usuário a terceiros,
tampouco as utilizará ou compartilhará de maneira diversa da descrita nesta Política de
Privacidade sem o prévio consentimento do usuário.
7. O acesso às informações coletadas é restrito aos funcionários e pessoas autorizadas
pela FDE para este fim. Empregados e/ou pessoas autorizadas que se utilizarem
indevidamente dessas informações, ferindo a Política de Privacidade, estarão sujeitos às
medidas disciplinares e legais cabíveis.
8. A menos que a FDE tenha determinação legal ou judicial, as informações dos usuários
não serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as
quais foram coletadas, salvo quando expressamente autorizado pelo usuário.
9. As informações constantes de registros de informações são protegidas por senhas
cadastradas pelo usuário, com o objetivo de que apenas o usuário tenha acesso às suas
informações pessoais. O uso da senha é de responsabilidade exclusiva do usuário, não
cabendo à FDE qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de utilização
indevida, ainda que por terceiros.
10. A FDE não solicita senha através de telefone ou e-mail. O usuário deverá
desconectar-se do site e fechar a janela do seu programa de navegação quando concluir
uma sessão. Trata-se de medida preventiva, para evitar a navegação irregular e indevida
por terceiro não autorizado pela utilização de sua senha.
11. A FDE envidará de forma contínua os melhores esforços para manter a integridade e
a confidencialidade das informações que lhe são fornecidas. Embora a FDE utilize
tecnologias para segurança de aplicações via web, o usuário reconhece que não se pode
ter expectativa de segurança total na internet com relação a invasão de sites, roubo,
adulteração ou eliminação de dados e outros atos ilícitos.
12. A FDE se compromete a utilizar sistemas de proteção disponibilizados pela tecnologia
de internet, razão pela qual não é responsável pelos danos decorrentes do seu acesso
e/ou utilização por terceiros, seja dolosa ou culposamente. A FDE recomenda que o
usuário consulte o Termo de Uso deste site, do qual esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE é
parte integrante.
13. O usuário poderá, sempre que necessário, atualizar suas informações pessoais no
site da FDE. Há, neste site, áreas de acesso restrito. O usuário admite e concorda que o
acesso indevido a tais áreas deverá ser considerado uma invasão de privacidade. A FDE
recomenda que o usuário consulte o Termo de Uso deste site, do qual esta POLÍTICA DE
PRIVACIDADE é parte integrante.

Página 2 de 3

14. O site da FDE é regido pela legislação vigente, sendo vedados modificação,
reprodução, armazenamento, transmissão, cópia, distribuição ou qualquer outra forma de
utilização, para fins comerciais ou não, sem autorização da FDE.
15. A FDE não se responsabilizará por danos e problemas decorrentes da demora,
interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridas na internet. As funções
deste site não se confundem com provimento de acesso à internet, não estando a FDE
obrigada a fornecer informações sobre o fluxo de dados de usuários que acessam o site.
16. Tentativas de invasão aos sites da FDE serão tratadas, conforme prescrição legal,
como dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal prevista no Código Penal Brasileiro
ou em outras normas correlatas.
17. A FDE poderá alterar a POLÍTICA DE PRIVACIDADE aqui estabelecida a qualquer
tempo, por decorrência da adoção de novas tecnologias, alteração na legislação ou
necessidades de segurança e funcionamento do site, e suas eventuais alterações estarão
sempre disponíveis neste site, tornando-se válidas a partir da data de sua publicação no
site. Esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE não revoga nem substitui outros instrumentos
contratuais que versem sobre confidencialidade e privacidade e que vinculem a FDE com
quaisquer dos usuários, em razão da celebração de parcerias e outros relacionamentos.
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