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A UTCAL valoriza a privacidade de nossos associados, seus funcionários, participantes de seus 
eventos e outros interessados (individualmente ou coletivamente, "Usuário" ou "Usuários") que 
participam de reuniões em eventos B2B, como como feiras comerciais, summits, seminários, 
webinares e que de outra forma usam www.utcal.org, www.utcamericalatina.org e seus sites, 
produtos e serviços associados (coletivamente, o “Serviço”). Esta Política de Privacidade detalha as 
práticas de tratamento de informações da UTCAL com relação às informações que você nos fornece 
ou que aprendemos com seu uso do Serviço e informa como podemos coletar, usar e, em alguns 
casos, compartilhar essas informações. 
 
Ao usar nossos Serviços, você concorda que a UTCAL processe suas informações conforme descrito 
nesta Política de Privacidade agora e conforme corrigido por nós. Esses usos incluem a coleta, 
armazenamento e exclusão, divulgação e transferência de suas informações para fornecer a você os 
Serviços solicitados.  
 
Se você tiver dúvidas ou comentários sobre nossas práticas ou esta Política de Privacidade, entre em 
contato conosco em privacidade@utcal.com.br 
 
As informações que UTCAL coleta: 
 
• Informações pessoais: No curso de seus trabalhos, a UTCAL coleta informações pessoais de seus 
usuários. Essas informações incluem informações de contato, como nome, nome da empresa, 
endereço, informações de contato comercial, número de telefone e endereço de e-mail. As 
informações pessoais não podem, no entanto, incluir número de RG, número da carteira de 
motorista, informações da conta bancária, classificação de crédito ou outros dados financeiros 
pessoais, a não ser que sejam diretamente autorizados pelo usuário. 
 
• Informações do usuário palestrante: os usuários têm a oportunidade de compartilhar vários tipos 
de informações entre si por meio do uso dos serviços da UTCAL. Você pode fornecer detalhes da 
reunião ou apresentação, sua biografia, foto, links pessoais e outros documentos que você deseja 
que sejam acessíveis a outros usuários. Este conteúdo, juntamente com todas as outras informações 
relacionadas ao uso do Serviço, incluindo, mas não se limitando a, horários de reuniões, ocorrências 
de reuniões e logística de reuniões são armazenados e mantidos nos parceiros de hospedagem de 
servidores terceirizados da UTCAL. O fornecimento de suas informações pessoais e de quaisquer 
outras informações sobre você por meio dos Serviços é voluntário e essas informações estarão 
visíveis para outros usuários e devem estar correlacionadas com o grau de interação que você deseja 
ter com outros usuários. Esteja ciente de que qualquer informação que você decidir compartilhar 
em qualquer parte disponível publicamente do Serviço ou com terceiros, incluindo, sem limitação, 
sua página pessoal, página de calendário, links para páginas de redes sociais, blogs, pode ser 
coletada e usada por outros sem restrição. 
 
• Informações de “Cookies”: Quando você acessa o Serviço, podemos enviar um ou mais cookies - 
pequenos arquivos de texto contendo uma sequência de caracteres alfanuméricos - para o seu 
computador. UTCAL pode usar cookies de sessão e cookies persistentes. Um cookie de sessão 

http://www.utcal.org/


 
desaparece depois que você fecha o navegador. Um cookie persistente permanece depois que você 
fecha seu navegador e pode ser usado por seu navegador em visitas subsequentes ao Serviço. Os 
cookies persistentes podem ser removidos.  
 
Privacidade das crianças 
 
De acordo com a Lei nunca solicitaremos intencionalmente informações de identificação pessoal de 
qualquer pessoa com menos de treze (13) anos sem exigir o consentimento dos pais, e nenhuma 
parte do Serviço é direcionada a pessoas com menos de 13 anos. Quando necessário serão 
solicitadas confirmações de que qualquer pessoa que forneça suas informações pessoais à UTCAL 
declara que tem 13 anos de idade ou mais. 
 
A forma como UTCAL usa informações: 
 
• UTCAL usa as informações que coletamos para fornecer a você todos os recursos e serviços 
encontrados no Serviço. Usaremos seu endereço de e-mail, sem consentimento adicional, para fins 
não relacionados a marketing ou administrativos, como notificá-lo sobre atualizações importantes 
do site ou eventos. 
• A UTCAL pode usar informações coletadas automaticamente e informações de cookies para 
lembrar suas informações, de modo que você não tenha que inseri-las novamente durante sua visita 
ou na próxima vez que usar o Serviço. 
• UTCAL não usará seu endereço de e-mail ou outras informações de identificação pessoal para 
enviar mensagens promocionais ou de marketing sem o seu consentimento ou exceto como parte 
de um programa ou recurso específico para o qual você terá a possibilidade de optar. 
 
Quando UTCAL compartilha informações: 
 
• Como associação, não usamos ou divulgamos de forma independente as Informações Pessoais 
transferidas para nós por, ou em nome de Cliente ou Usuário para qualquer finalidade que não seja 
para processar essas informações a fim de cumprir nossas funções contratuais e de processamento 
de negócios, exceto conforme exigido ou permitido por lei. Além disso, tomamos todas as medidas 
comercialmente razoáveis para salvaguardar as Informações Pessoais que mantemos contra perda 
ou roubo, bem como acesso não autorizado, divulgação, cópia, uso ou modificação, 
independentemente do formato em que as Informações Pessoais são mantidas. A natureza precisa 
das salvaguardas que empregamos variará dependendo (i) da sensibilidade das Informações 
Pessoais em questão, (ii) do formato em que são mantidas e (iii) da maneira como são armazenadas. 
 
• UTCAL pode divulgar informações pessoalmente identificáveis e coletadas para empresas afiliadas 
ou outras empresas ou pessoas para processar essas informações em nosso nome, para fornecer, 
sem limitação, manutenção e segurança do site, para oferecer certos recursos, para nos ajudar a 
melhorar a maneira o serviço funciona e parece, e para criar novos recursos. Exigimos que essas 
partes concordem em processar tais informações em conformidade com nossa Política de 
Privacidade, fazemos esforços razoáveis para limitar o uso de tais informações e exigimos que essas 
partes usem quaisquer outras medidas adequadas de confidencialidade e segurança. 
 
Conformidade com as leis e a aplicação da lei.  
 
A UTCAL coopera com o governo e funcionários responsáveis pela aplicação da lei ou entidades 
privadas para fazer cumprir e cumprir a lei. Podemos divulgar qualquer informação sobre você ao 
governo ou autoridades policiais ou entidades privadas, se, a nosso exclusivo critério, acreditarmos 



 
necessário ou apropriado para responder a reclamações e processos legais (incluindo intimações), 
para proteger a propriedade e os direitos da UTCAL ou terceiros, para proteger a segurança do 
público ou de qualquer pessoa, ou para prevenir ou impedir qualquer atividade ilegal, antiética ou 
legalmente acionável.  
 
Retenção de dados 
 
Nós nos reservamos o direito de reter suas Informações Pessoais ou outros dados coletados de você 
como resultado do uso dos Serviços desde que não seja solicitada a exclusão ou a lei obrigar a 
retenção (ex. histórico escolar). 
 
Links 
 
O Site contém, e o Software pode apresentar, links para outros sites. Esteja ciente de que a UTCAL 
não é responsável pelas práticas de privacidade de outros sites. Nós o encorajamos a estar atento 
quando você sair do Site ou se conectar a outros sites, para ler as políticas de privacidade de cada 
site que coleta informações de identificação pessoal. A Política de Privacidade da UTCAL se aplica 
exclusivamente às informações coletadas pelos Serviços, Software ou Site. 
 
Suas escolhas 
 
Fornecer, alterar ou excluir suas informações sempre que receber um email da UTCAL. 


