
AUTORIZAÇÃO DE USO 

Ao preencher a ficha de inscrição em qualquer plataforma digital da SBN (site, aplicativo, 
etc.)  você está concordando em disponibilizar seus dados para exibição nessas 
plataformas digitais, bem como a fazer parte do banco de dados da instituição. As 
informações pessoais que você nos fornecer serão tratadas de forma confidencial. Estas 
informações não são comercializadas ou disponibilizadas a 
terceiros, destinando-se, exclusivamente, àqueles que as forneceram, para o 
recebimento de publicidades e avisos sobre os eventos desta Entidade, com o qual 
manifesta clara, expressa e plena aceitação e concordância.  
Se desejar excluir as informações disponibilizadas basta enviar um email para: 

vanessa@sbn.org.br mencionando no título cancelamento de cadastro com seu 
nome completo e CPF."  
   

 I - Ao cadastrar-se e/ou navegar pelas nossas plataformas digitais ou serviços de 
atendimento, o Usuário e/ou o visitante consente expressamente na utilização de sua 
informação pessoal, de acordo com as regras a seguir:  
   

   

O QUE VAMOS COLETAR DE VOCÊ.  

“Dados pessoais” são informações sobre você, com as quais podemos identificá-lo(a). 
Os tipos de dados pessoais que podemos coletar incluem:  
a) Nome completo, endereço, email, DDD, telefone, data de nascimento e cpf  
b) Informações sobre a utilização dos nossos serviços e produtos; algumas 
informações podem ser coletadas automaticamente, como o protocolo de IP, 
identificador único do aparelho celular, tipo de navegador, idioma do navegador e 
horários de acesso, entre outros  
c) Também é possível coletar automaticamente sua localização desde que esta 
permissão esteja ativada em seu aparelho celular;  
d) Informações sobre as preferências dos usuários, incluindo temas e anúncios, 
assim como cliques efetuados e compartilhamentos com terceiros;  
e) Informações demográficas, como faixa etária, sexo, formação, dentre outros;  
f) E outras informações que você nos forneça ao negociar ouinteragir com nossos 
serviços e eventos, inclusive através de terceiros;  
   

FORMAS DE COLETAR SEUS DADOS    

Poderemos coletar suas informações das seguintes formas:  

a) Por meio do cadastro realizado por você em um de nossos Serviços;  
b) Por meio do uso de cookies ou de outra tecnologia que permita armazenar 
informações a respeito da sua navegação nos nossos Sites e aplicativo.  
c) Quando você interagir conosco, direta ou indiretamente, através de telefone, e-
mails, pesquisa de mercado, utilizando nossos serviços, interagindo com nossas redes 
sociais, participando de promoções ou de eventos promovidos por nós por nossos 
parceiros comerciais.  
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CONTEÚDOS ENVIADOS POR VOCÊ:  

Em alguns casos, a SBN pode permitir o envio e/ou transmissão de conteúdos por você, 
tais como comentários, mensagens, fotografias, obras audiovisuais, marcas, sinais 
distintivos, entrevistas, textos, emojis, etc. para divulgação em áreas de conteúdo 
aberto dos sites e/ ou aplicativos. Neste caso, você declara estar ciente e expressamente 
concordar que as informações de identificação de seu perfil, bem como quaisquer 
conteúdos enviados por você e/ou transmitidos ao site e/ou aplicativo, poderão ser 
acessados e visualizados por outras pessoas, sem que a SBN tenha qualquer 
responsabilidade sobre tais conteúdos.  
   

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS:  

As informações dos usuários são coletadas, armazenadas, tratadas, processadas e 
utilizadas pela SBN com as seguintes finalidades:  
a) de desenvolver, manter e aperfeiçoar os recursos e funcionalidades dos nossos 
Sites, serviços e eventos;  
b) Analisar o desempenho dos nossos Serviços, a exemplo de mensuração de 
audiência, verificação de hábitos de navegação, a forma pela qual você chegou aos 
Serviços, avaliação das estatísticas relacionadas ao número de acessos e utilização dos 
Serviços, incluindo seus recursos e funcionalidades, entre outros indicadores.  
c) Melhorar as experiências de navegação dos usuários dos nossos serviços;  
d) Permitir o fornecimento de serviços mais personalizados e adequados às suas 
necessidades  
e) Permitir a comunicação entre a SBN e você, inclusive mediante o envio e 
recebimento de mensagens, tais como e-mails, mensagens de texto (SMS) e notificações 
(mensagens personalizadas enviadas automaticamente para os aparelhos dos usuários), 
mas não restrito a apenas estes;  
f) Identificar os perfis, hábitos e necessidades para eventuais ofertas de serviços e 
estratégias da SBN.  
   


