
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1) Informações gerais 

Bem-vindos(as)! Obrigado por acessar a nossa página. 

Somos a RAIES - Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura. Surgimos na 

intersecção de pesquisadores, empresas, universidades e instituições nacionais e 

internacionais, a fim de promover o desenvolvimento de uma Inteligência Artificial 

ética e segura. Em um mundo em que a tecnologia avança rapidamente, tendo um 

papel cada vez mais central em nossas vidas, é vital que os preceitos éticos, junto 

com os mecanismos de segurança, avancem na mesma proporção - e esta é a nossa 

tarefa. 

Sem dúvida, a sua privacidade é importante para nós e, por isso, respeitamos 

qualquer informação sua que possamos coletar em nosso site ou em nossas 

dependências. Ainda que, o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos que 

utilizamos para nossas atividades, nos termos do art. 4º, II, b, da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18), afastaria a imposição da referida 

legislação, a presente Política de Privacidade contém informações sobre coleta, uso, 

armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos usuários e visitantes 

do site, com a finalidade de demonstrar transparência quanto ao assunto e esclarecer 

a todos interessados sobre os tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta 

e a forma como os usuários podem gerenciar ou excluir as suas informações 

pessoais. 

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos os usuários e visitantes do site. Assim 

sendo, você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais. 

  

2) Quem deve utilizar nosso site 

Nosso site pode ser acessado por pessoas de qualquer idade. Porém, caso você não 

tenha idade superior a 18 anos, solicitamos que qualquer pedido de informação seja 

enviado por seus pais e/ou representante legal.  

  

3) Dados que coletamos 

Nosso site coleta e utiliza alguns dados pessoais de nossos usuários, de acordo com 

o disposto nesta seção. 

Nós coletamos dados pessoais fornecidos diretamente pelo usuário: 

• Nome e sobrenome 

• Endereço de e-mail 

• Número de telefone 

  



4) Quando ocorre a coleta de dados 

A coleta desses dados ocorre no momento em que o usuário preenche o formulário 

de contato em nosso site. 

  

5) Quais finalidades dos dados coletados 

Os dados fornecidos por nossos usuários são coletados com as seguintes finalidades: 

• Para que o usuário possa interagir conosco e possamos aprimorar nosso 

relacionamento com o envio de informativos, chamadas para artigos, eventos 

e assuntos relacionados; 

• Para o tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta 

Política de Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao 

usuário, de modo que os direitos e obrigações aqui previstos permanecem 

aplicáveis. 

  

6) Dados sensíveis 

Nosso site não coleta dados sensíveis. 

Contudo, em nossas dependências físicas é possível que sua imagem seja filmada, 

cuja finalidade será somente para segurança. 

  

7) Dados pessoais de crianças e adolescentes 

Como dito, não coletamos dados pessoais de crianças e adolescentes, que deverão 

acessar nosso site através de seus pais e/ou representante legal. 

  

8) Compartilhamento de dados pessoais com terceiros 

Nós não compartilhamos seus dados pessoais com terceiros. Apesar disso, é possível 

que o façamos para cumprir alguma determinação legal ou regulatória, ou ainda, para 

cumprir alguma ordem expedida por autoridade pública. 

Não vendemos, alugamos ou comercializamos quaisquer dados pessoais para 

terceiros. 

  

9) Por quanto tempo seus dados pessoais serão armazenados 

Os dados pessoais coletados pelo site são armazenados e utilizados por período de 

tempo corresponda ao necessário para atingir as finalidades elencadas nesse 

documento e que considere os direitos de seus titulares, os direitos do contratador do 

site, conforme o disposto no inciso I do artigo 15 da Lei 13.709/2018. 

  



10) Bases legais para o tratamento de dados pessoais 

Cada operação de tratamento de dados pessoais precisa ter um fundamento jurídico, 

ou seja, uma base legal. Consideramos as seguintes bases legais para tratamento de 

dados pessoais, aplicando-se os incisos do art. 7º da Lei 13.709/2018, a saber: 

• I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

• IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre 

que possível, a anonimização dos dados pessoais; 

E, ainda, com base no art. 11 da Lei 13.709/2018: 

• I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e 

destacada, para finalidades específicas; 

• c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; 

   

11) Consentimento 

Ao utilizar os serviços e fornecer as informações pessoais no site, o usuário está 

consentindo com a presente Política de Privacidade. 

O usuário, ao cadastrar-se, manifesta conhecer e pode exercitar seus direitos de 

cancelar seu cadastro, acessar e atualizar seus dados pessoais e garante a 

veracidade das informações por ele disponibilizadas. 

O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que 

a RAIES oferece em seus. 

O usuário tem direito de retirar o seu consentimento a qualquer tempo, para tanto 

deve entrar em contato através de formulário a ser solicitado via e-mail 

raies@raies.org.  

  

12) Direitos dos titulares de dados pessoais 

O usuário possui acesso facilitado às informações sobre os tratamentos que 

realizamos nos seus dados. Para tanto, o usuário deverá enviar uma requisição 

prévia, para ter acesso às informações sobre o uso e operação que realizamos com 

os seus dados, seja internamente, com outras empresas ou órgãos governamentais. 

Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você assim 

requisitar e quando estes não forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecer 

acesso.  

 

13) Alteração para essa política de privacidade 

Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer momento, 

então, é recomendável que o usuário e visitante revise-a com frequência. 

mailto:nicholas@airespucrs.org


Essa Política de Privacidade foi desenvolvida em 26/09/2022. 

  

14) Fale com a RAIES - Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura 

Nossos usuários podem buscar informações sobre os dados pessoais com o 

responsável Nicholas Kluge Côrrea pelo e-mail raies@raies.org.  
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