
 

Política de Privacidade 

A Rede La Salle apresenta a Política de Privacidade de seus sites, aplicações web 

e mobile, que tem por finalidade regulamentar as regras sobre obtenção, uso e 

armazenamento dos dados e informações coletadas dos visitantes e usuários dos sites, 

bem como dos registros de suas atividades. 

 

I. POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 

A rede La Salle prima pela segurança dos dados e das informações pessoais de 

seus usuários/visitantes, não fornecendo nenhuma informação pessoal sem a prévia 

autorização do usuário, salvo nos casos previstos em leis ou por determinação judicial. 

 

Informa, ainda, que não compartilha os dados pessoais com outras empresas, 

com exceção dos casos previstos na Legislação Pátria ou Internacional, bem como para 

fornecer ao usuário os produtos e serviços previamente solicitados, quando terá obtido, 

previamente, a sua autorização. 

 

II. DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

A Rede La Salle informa a todos os visitantes que utiliza formulários e cookies 

para facilitar a identificação dos usuários, os quais são utilizados quando do acesso as 

nossa páginas e sites. 

 

Os cookies são arquivos de textos gravados no computador do visitante, que 

tem por finalidade ajudar a reconhece-lo quando de uma nova visita ao nosso site. 

 



 

Todos os dados e informações coletados dos visitantes serão incorporados ao 

banco de dados do Portal, ficando armazenados em ambiente seguro, e somente serão 

acessados por pessoas devidamente autorizadas pela Instituição. 

 

Dentre as informações coletadas sempre que acessa nosso site estão: 

 

a. Aquelas fornecidas espontaneamente; 

b. Informações sobre plataformas e aplicações de Internet, navegador 

utilizado e endereço de protocolo de IP; 

c. Data e hora do acesso; 

d. Localização do usuário; 

e. Informações fornecidas por sites, ferramentas ou plataformas externas 

disponibilizadas por terceiros. 

 

As informações coletadas por meio do preenchimento de formulários de forma 

voluntária pelos visitantes poderão ser utilizadas para fins comerciais e de divulgação 

de produtos e serviços próprios e de parceiros. 

  

III. DO USO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 

As informações coletadas são usadas no intuito de manter registrados os perfis 

de acessos, o que permite conhecer o público que visita nossas páginas, viabilizando 

uma melhor interação com nosso cliente, bem como uma melhor experiência de 

navegação, além de permitir que seja apresentada uma publicidade mais relevante com 

o perfil pessoal de cada usuário. 

 



 

Eventuais dados compartilhados com empresas parceiras se restringem a 

informações genéricas e agregadas, não se tratando de dados pessoais, visando um 

melhor mapeamento dos clientes. Nunca são fornecidos, nome, e-mail ou qualquer 

outro dado que possa identificar pessoalmente o usuário.    

 

IV. DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

 

A Rede La Salle, sempre preocupada com os seus clientes, tem, 

constantemente, melhorado os níveis de segurança da informação e de proteção de 

dados, evitando a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado ou subtração 

indevida dos dados pessoais de seus usuários.  

 

 Contudo, em face de que nenhum sistema de segurança é absolutamente 

seguro, a Instituição se exime de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou 

prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões do banco de dados do Portal, salvo 

nos casos de dolo ou culpa pela mesma. 

 

V. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A utilização dos aplicativos e o acesso aos portais e sites da Rede La Salle, 

implica no aceito, por parte dos usuários, das condições e termos desta política. 

 

A Rede La Salle se reserva ao direito de alterar, a qualquer momento, os termos 

desta Política de Privacidade, sem nunca reduzir seus efeitos. As eventuais alterações 

serão publicadas neste site. 


