POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO HACKATRUCK (Versão 1.0)
A presente Política de Privacidade, em atendimento à legislação aplicável, visa fornecer aos candidatos
ou alunos do HACKATRUCK informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento,
tratamento e proteção de seus dados pessoais. Entende-se por “dados pessoais” toda e qualquer
informação que, isolada ou conjuntamente com outras informações fornecidas, permitam a identificação
e individualização de quem as forneceu.
1. Destinação dos Dados Pessoais
Os dados pessoais fornecidos serão coletados, usados, armazenados e tratados com os seguintes
objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Disponibilizar nome e e-mail de contato dentro do ambiente virtual de aprendizagem;
Integrar os alunos em uma rede colaborativa do projeto;
Emitir relatórios e desenvolver pesquisas e papers;
Aprimorar a metodologia de ensino utilizada no projeto de capacitação profissional;
Fornecer notícias e atualizações sobre o projeto.

2. Privacidade dos Dados Pessoais
Os dados pessoais coletados, usados, armazenados e tratados serão sempre protegidos e mantidos
confidenciais. O HACKATRUCK adota medidas de segurança razoáveis para proteger a confidencialidade,
segurança e integridade dos dados pessoais recebidos.
3. Compartilhamento dos Dados Pessoais
O HACKATRUCK poderá compartilhar os dados pessoais com os patrocinadores, executores e/ou
colaboradores do projeto, respeitados, todavia, os propósitos para os quais as informações foram
coletadas e apenas como permitido por esta política.
Qualquer divulgação a terceiros alheios à realização do HACKATRUCK dependerá de prévia e expressa
autorização do candidato ou aluno.
4. Integridade e Retenção dos Dados Pessoais
O HACKATRUCK recomenda que o candidato ou aluno mantenha seus dados pessoais precisos, completos
e atualizados. O HACKATRUCK se reserva o direito de reter os dados pessoais pelo período necessário
para satisfazer as finalidades descritas nesta Política de Privacidade, a menos que um período de retenção
mais longo seja exigido ou permitido por lei.
5. Consentimento
Ao utilizar o website do HACKATRUCK ou fornecer, por qualquer outro meio, seus dados pessoais, o
candidato ou aluno concorda com a coleta, uso, armazenamento e tratamento de tais dados pessoais, na
forma descrita nesta política.
6. Alteração da Política de Privacidade
O HACKATRUCK se reserva o direito de atualizar esta política a qualquer momento, publicando a nova
versão em seu website. No caso de atualização desta política, as modificações só se aplicarão aos dados
pessoais coletados após a publicação da versão revisada.

