
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO HACKATRUCK MAKERSPACE  

 
A presente Política de Privacidade, em atendimento à legislação aplicável, visa fornecer aos candidatos ou 
alunos do HACKATRUCK MAKERSPACE 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) Disponibilizar nome e e-mail de contato dentro do ambiente virtual de aprendizagem; 
b) Integrar os alunos em uma rede colaborativa do projeto; 
c) Emitir relatórios e desenvolver pesquisas e papers; 
d) Aprimorar a metodologia de ensino utilizada no projeto de capacitação profissional; 
e) 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 MAKERSPACE adota medidas de segurança razoáveis para proteger a 
confidencialidade, segurança e integridade dos dados pessoais recebidos. 
 
3. Compartilhamento dos Dados Pessoais 
O HACKATRUCK MAKERSPACE 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 MAKERSPACE dependerá de prévia e 
expressa autorização do candidato ou aluno. 
 
4. Integridade e Retenção dos Dados Pessoais 
O HACKATRUCK MAKERSPACE recomenda que o candidato ou aluno mantenha seus dados pessoais precisos, 
completos e atualizados. O HACKATRUCK MAKERSPACE 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 MAKERSPACE 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 MAKERSPACE 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. 
 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO NO HACKATRUCK MAKERSPACE 
 

O Termo de Participação é composto por Autorização para Divulgação de Aplicativos Desenvolvidos e 
Termo de Autorização Individual de Uso de Imagem e Voz, conforme abaixo: 
 



 
AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE APLICATIVOS DESENVOLVIDOS  

 

 
Autorizo, em caráter gratuito, perpétuo, irrevogável e irretratável, o INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO, 
associação civil com fins não econômicos, de âmbito nacional, com a sua matriz no Setor Comercial Norte, 
Quadra 02, Bloco A, Edifício Corporate Financial Center, Salas 901 e 902, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70712-
900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.437.460/0001-07, com filial na Avenida Alan Turing, nº 275, Cidade 
Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-898, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.437.460/0003-
79 e com filial na Avenida Ipiranga, nº 6681 – sala nº 1301 – Prédio Portal TECNOPUC, nº 99 A – Parque 
Científico e Tecnológico da PUCRS – Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 90610-001, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 02.437.460/0004-50, a divulgar, em todo território nacional e/ou internacional, por meio de todas 
as ferramentas, tecnologias e mídias existentes ou que venham a existir, todo e qualquer protótipo de 
aplicativo, aplicativo/software que vier a desenvolver, em razão da minha participação no curso de 
capacitação promovido pelo ELDORADO e relativo ao projeto denominado HACKATRUCK MAKERSPACE.  
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DE USO DE IMAGEM E VOZ 
 
 
Autorizo o INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO (“ELDORADO”), associação civil de direito privado com fins 
não econômicos, com a sua matriz no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, Edifício Corporate Financial 
Center, Salas 901 e 902, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
02.437.460/0001-07, com filial na Avenida Alan Turing, nº 275, Cidade Universitária, Campinas/SP, CEP 
13083-898, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.437.460/0003-79 e com filial na Avenida Ipiranga, nº. 6681 – 
sala nº 1301, Prédio Portal TECNOPUC, nº. 99 A, Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, Bairro Partenon, 
Porto Alegre/RS - CEP 90610-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.437.460/0004-50, a utilizar a minha 
imagem e voz de acordo com as condições abaixo: 
 

i. Esta autorização é feita por mim ao ELDORADO, a título perpétuo, universal, individual, gratuito, 
definitivo, irrevogável e irretratável. O ELDORADO poderá, ainda, ceder os direitos contidos nesta 
autorização a terceiros. 

ii. O ELDORADO e/ou terceiros poderão fazer uso de minha imagem e/ou voz, em conjunto ou 
separadamente, em todo território nacional e internacional. 

iii. O ELDORADO e/ou terceiros poderão fazer uso de minha imagem e/ou voz em todas as ferramentas, 
tecnologias e mídias existentes e/ou que venham a existir. 

iv. Esta autorização é concedida especificamente para utilização da minha imagem e/ou voz em razão 
da divulgação da minha participação no curso de capacitação promovido pelo ELDORADO 
denominado HACKATRUCK MAKERSPACE, bem como para a divulgação do próprio curso. Qualquer 
outra razão para utilização e/ou reprodução da minha imagem e/ou voz deverá ser previamente 
autorizada por mim. 


