TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COLETA, PROCESSAMENTO E
COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA BRASA

Última atualização: 19 DE JANEIRO DE 2020
Por meio da sua concordância com este Termo, você autoriza a Brazilian Student
Association (“BRASA” ou “nós”) a receber o seu curriculum vitae em conformidade com a
Política de Privacidade e os Termos de Uso e Condições da BRASA, com a finalidade de gerar
estatísticas sobre o perfil dos participantes dos programas e conferências realizadas pela
Associação. Esta informação é necessária para que a BRASA aprimore os Serviços oferecidos a
partir dos dados estatísticos obtidos.
Não só, você concorda que um dos objetivos da BRASA é auxiliar brasileiros que
estudam ou já estudaram fora do país a encontrarem oportunidades profissionais e estabelecerem
uma rede de contatos profissional. Sendo assim, o Usuário autoriza a BRASA a compartilhar o
seu curriculum vitae com as empresas e instituições parceiras da BRASA, com o objetivo de
divulgar o seu perfil profissional e auxiliá-lo na busca por estágios, empregos e oportunidades.
Em seu curriculum vitae constam diversos dados pessoais, que poderão incluir:
a. seu nome, endereço de e-mail, endereço físico, número de telefone e outras
informações similares de contato;
b. informações sobre sua formação acadêmica, incluindo instituições e cursos que
você tenha frequentado;
c. informações sobre suas experiências profissionais prévias; e
d. informações relativas a identidade, inclusive número de identidade, e demais
dados similares.
Ao compartilhar seu curriculum vitae com a BRASA você se responsabiliza pela
veracidade das informações prestadas. Ainda, você tem ciência de que todas estas informações
serão compartilhadas com terceiros, conforme o disposto acima.
Em relação ao seu curriculum vitae, você terá direito a pedir à BRASA, a qualquer
momento:
(i)

confirmação da existência de tratamento;

(ii)

acesso ao curriculum tratado;

(iii)

a sua remoção das bases de dados da BRASA, exceto nas hipóteses previstas na
legislação brasileira de proteção de dados que impeçam a exclusão. A BRASA não
poderá se responsabilizar pela exclusão do seu curriculum vitae das bases de dados das
empresas parceiras com as quais ela já tenha o compartilhado com o seu consentimento;

(iv)

informação das entidades públicas e privadas com as quais a BRASA o compartilhou;
e

(v)

informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para o tratamento e
sobre as consequências da negativa.

Você poderá exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão, restrição e objeção ao
nos contatar pelo canal de atendimento ao Usuário disponibilizado pela BRASA em seus Termos
e Condições de Uso do Site, disponível em
Ao consentir com o tratamento de seu curriculum vitae para propósitos específicos, você
poderá retirar seu consentimento a qualquer tempo, e interromperemos o tratamento e
compartilhamento dos seus dados para este propósito. Você poderá atualizar o seu curriculum
vitae sempre que desejar por meio do envio de uma nova versão no campo competente em seu
cadastro de Usuário no site da BRASA.
Você está ciente da Política de Privacidade da BRASA e teve a oportunidade de lê-la. Você
aceita esta política e autoriza o uso de suas informações pessoais, conforme declarado na Política
de Privacidade da BRASA, bem como nos Termos e Condições de Uso para Usuários, que poderão
ser modificados periodicamente.

