
 
 O evento ABTCP 2022 sabe o quão importante são a segurança e a privacidade de informações dos participantes 
do nosso evento, por isso, adota as medidas necessárias para protege-las.  
 
Esta Política de Privacidade apresenta como coletamos, compartilhamos e utilizamos seus Dados Pessoais e como 
você poderá exercer seus direitos de privacidade, tornando transparente o nosso compromisso com a proteção 
das informações dos participantes do nosso evento.  
 
Recomendamos que você leia esta Política de Privacidade por completo para garantir que esteja totalmente 

informado e compreenda os termos apresentados. Ao confirmar a sua inscrição no evento, você declara-se ciente 

e que concorda com esta presente Política. 

 

 1. Dados pessoais que coletamos  
Assumimos o compromisso de coletar apenas os dados mínimos e necessários para a efetivar sua participação no 
evento da ABTCP 2022, o que inclui informações necessárias de forma a viabilizar a prestação de serviços e 
aprimorar a experiência de uso.  
 
Para permitir a correta identificação dos participantes de um evento, são necessários coletar os seguintes dados 
pessoais: nome, e-mail, CPF, endereço, telefones para contato, CRC, CNPJ, nome da empresa, cargo e sexo. Essas 
informações serão fornecidas por você no formulário de cadastro na Plataforma do evento ABTCP 2022.  
Ao se inscrever no evento e eventualmente na hora de comprar o ingresso os dados serão solicitados para 
permitir a sua identificação, eventual confecção de crachás de acesso ao evento ou certificados.  
 
Especificamente para situações de compra seus dados serão repassados temporariamente para o e-comercce 
com o intuito de permitir o pagamento, momento em que eventualmente você precisará informar os dados de 
seu cartão de débito ou crédito (nome do titular do cartão, número do cartão e data de validade) ou outras 
formas de pagamento. 
 
Em qualquer caso, a ABTCP 2022, ou nossos prestadores de serviço de processamento de pagamentos lida com 
as informações financeiras e de pagamento em conformidade com as leis, normas e os padrões de segurança 
aplicáveis, e exclusivamente para este fim. Detalhes do cartão de pagamento, como o código de segurança, não 
são gravados.  
 
É importante esclarecer que quando pedimos algum dado pessoal, você tem a opção de recusar. Entretanto, o 
fornecimento é mandatório para a inscrição no evento e, caso não ocorra, não será possível efetivar a sua 
inscrição. É importante observar que, na necessidade de cumprir algum requisito legal ou ordem judicial, pode 
não ser viável a exclusão dos dados. Nesses casos, a ABTCP 2022 se compromete a reter os dados apenas para o 
cumprimento das disposições legais aplicáveis.  
 
2. Coleta de dados não previstos expressamente  
 
Eventualmente, outros tipos de dados não previstos expressamente nesta política de Privacidade poderão ser 
coletados, desde que sejam fornecidos com o consentimento do usuário, ou, ainda, que a coleta seja permitida 
com fundamento em outra base legal prevista em lei.  
 
Em qualquer caso, a coleta de dados e as atividades de tratamento dela decorrentes serão informadas aos 
usuários do site/aplicativo/plataforma.  
 
3. Como utilizamos os seus dados  
 
Os dados coletados são utilizados para efetivar a sua inscrição no evento ABTCP 2022 e permitir que você tenha 
acesso à sua programação. De forma geral, seus dados podem ser utilizados para:  



• Envio de e-mails de confirmação da inscrição, material complementar, pesquisa de avaliação e outras 
informações sobre o evento;  

• Elaboração de listas de inscritos e presença;  

• Cadastro em sistemas internos;  

• Cumprimento de obrigações legais;  

• Fins comerciais e de marketing;  

• Obtenção de dados para telemetria;  

• Emissão de crachá e/ou de certificados de participação;  

• Disponibilização de dados aos expositores e organizadores do evento restrito às finalidades elencadas acima.  
 
Seus dados serão armazenados por no máximo 120 dias após a realização do evento. Entretanto, você pode 
solicitar a exclusão dos seus dados a qualquer momento, através do envio de um pedido ao endereço 
solange@abtcp.org.br 
Também poderemos divulgar seus Dados Pessoais a terceiros (i) quando requerido pela lei aplicável; (ii) em 
resposta a procedimentos legais; (iii) em resposta a um pedido da autoridade legal competente; (iv) para 
proteger nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade; ou (v) para fazer cumprir os termos de qualquer 
acordo ou os termos do nosso site/aplicativo.  
 
Além disso, seus Dados Pessoais poderão ser utilizados para o atendimento de obrigações dispostas em lei, 
regulamentações de órgãos governamentais, autoridades fiscais, Poder Judiciário, como sentenças e acordos, 
e/ou qualquer outra autoridade competente. Este tratamento poderá incluir seus dados de identificação e 
documentos pessoais.  
 
4. Com quem compartilhamos seus dados  
 
O evento conta com apoio/exposição de empresas e instituições que nos ajudam a fornecer uma infraestrutura e 
conteúdo de qualidade aos seus participantes. Um benefício oferecido aos expositores consiste no envio da 
listagem de inscritos para contatos institucionais. A listagem de organizações está disponível na página inicial do 
evento.  
 
Ao se inscrever em no evento ABTCP 2022, você nos autorizar a compartilhar essas informações com os nossos 
expositores. Nesse caso, você pode retirar o consentimento dado a qualquer momento. Mas, gostaríamos de 
contar com o seu apoio. Esse benefício é fundamental para que possamos continuar a oferecer um evento de 
qualidade, rico em conteúdo e com bastante networking.  
Todos os nossos parceiros e fornecedores estão em conformidade com as boas práticas para a segurança de 
dados pessoais e orientados, em contratos e outros instrumentos aplicáveis, a utilizar os dados apenas para os 
fins especificados e de acordo com as instruções do organizador do evento.  
 
4.1 Transferência internacional de dados  
 
Alguns dos terceiros com quem compartilhamos seus dados podem ser localizados ou possuir instalações 
localizadas em países estrangeiros. Nessas condições, de toda forma, seus dados pessoais estarão sujeitos à Lei 
Geral de Proteção de Dados e às demais legislações brasileiras de proteção de dados.  
 
Nesse sentido, este Terceiro se comprometeu a sempre adotar eficientes padrões de segurança cibernética e de 
proteção de dados, nos melhores esforços de garantir e cumprir as exigências legislativas.  
Ao concordar com essa Política de Privacidade, você concorda com esse compartilhamento, que se dará 
conforme as finalidades descritas no presente instrumento.  
 
5. Cookies/Tecnologias Similares, Arquivos De Log E Web Beacons  
 
Cookie é um pequeno arquivo adicionado ao seu dispositivo ou computador por sites que você visita. São 
amplamente utilizados para fazer os sites funcionarem, ou funcionarem de forma mais eficiente, bem como para 
fornecer uma experiência personalizada de acesso e fornecer informações aos proprietários do site.  



Usamos Cookies para melhorar o uso e a funcionalidade do site/aplicativo do evento e entender melhor como 
nossos visitantes usam os nosso site/aplicativo.  
 
5.1. Quais categorias de Cookies são usadas nas plataformas do evento ABTCP 2022?  
Cookie de Sessão. São Cookies temporários, que são apagados quando Você fecha o seu navegador. Quando 
Você reinicia o seu navegador e volta para o site que criou o Cookie, esse site trata você como um novo visitante.  
Exemplo: cookie de desempenho - Ajudam-nos a entender como os visitantes interagem com nosso site 
fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o tempo gasto e quaisquer problemas encontrados, como erros 
de mensagem. Isso nos ajuda a melhorar o desempenho de nosso site/aplicativo.  
 
Cookies Necessários. São Cookies estritamente necessários para a operação de um site/aplicativo. Eles permitem 
que você navegue pelo site/aplicativo e use nossos recursos. Não é possível se opor a este tratamento e nem 
desabilitar esses Cookies.  
 
Arquivos de Registro. Nós poderemos coletar informações na forma de Arquivos de Registro que armazenam as 
atividades do site/aplicativo e coletam estatísticas sobre os hábitos de navegação do usuário. Em geral, esses 
registros são gerados anonimamente e nos ajudam a coletar (i) o tipo de navegador e o sistema do usuário; (ii) 
informações sobre a sessão do usuário (como seu URL de origem, a data, hora e quais páginas o usuário visitou 
em Nosso site/aplicativo e quanto tempo permaneceu nele); e, (iii) outros dados de navegação ou de contagem 
de cliques.  
 
6. Seus direitos de proteção de dados pessoais  
 
A ABTCP 2022 está comprometida em a proteção de seus dados pessoais e adota as medidas necessárias para 
garantir a segurança, integridade e confiabilidade dos dados pessoais.  
Através do solange@abtcp.org.brvocê pode confirmar a existência de tratamento de dados, acessar seus dados, 
limitar seu uso, revogar algum consentimento, solicitar a exclusão e informar-se sobre a possibilidade de não 
fornecer seus consentimentos e sobre as consequências da negativa.  
 
É importante observar que caso você solicite a remoção de seus dados, neste caso, você não conseguirá mais 
participar do evento, não tendo direito a qualquer reembolso do valor pago, já para os demais casos a 
participação no evento não será prejuízo.  
 
7. Uso de imagem  
Durante a realização do evento, podem ser realizadas filmagens e fotografias para publicação nas páginas e redes 
sociais da ABTCP 2022, dos organizadores, fornecedores ou expositores. Desse modo, os inscritos declaram-se 
cientes que sua imagem e voz poderão ser exibidas parcial ou totalmente em apresentações audiovisuais, 
publicações em redes sociais e divulgações em páginas da Internet.  
 
8. Marketing e compartilhamento de dados  
 
Os usuários cadastrados no Evento concedem autorização para o envio de e-mails sobre a organização, serviços 
oferecidos, informações e ações, bem como consentem em disponibilizar seus dados aos expositores e 
organizadores do evento (tudo conforme as finalidades listadas no item 3 acima).  
 
O usuário poderá também, a qualquer momento, solicitar a exclusão ou atualização de seus dados da base de 
email marketing, bem como restringir a concessão, através do e-mail solange@abtcp.org.br. 
  
Aos participantes do evento presencial ser-lhe-á fornecido um crachá com sua identificação para acesso ao 
evento. Os participantes devem ficar atentos de que ao permitirem que os expositores “bipem” seu crachá estará 
autorizando a coleta de seu nome, empresa, email, telefone, endereço, cidade, estado, e que este consentimento 
é de sua inteira e completa responsabilidade, não tendo vinculação com o consentimento fornecido ao se 
cadastrar no evento (tratados nesta política de privacidade), portanto, o participante deve ter responsabilidade e 
cautela ao permitir a leitura de seu cartão de identificação.  
 



9. Cadastro no Aplicativo do Evento  
Haverá a possibilidade de obter informações adicionais e simultâneas do evento pelo uso do aplicativo, neste 
será disponibilizado cronograma, agendas, palestras e, para quem quiser, acesso à interações com alguns 
expositores.  
 
Aos participantes que desejarem utilizar-se desta ferramenta lhes será solicitada a inserção de seu nome, email, 
telefone, cpf e cnpj, todavia referidos dados não ficarão armazenados, sendo utilizados tão somente durante a 
interação.  
 
10. Isenção de responsabilidade  
 
Conforme já mencionado, embora adotemos elevados padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há 
nenhum ambiente virtual inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, não nos responsabilizamos por:  
 
I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos usuários em relação a 
seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela segurança dos processos de tratamento 
de dados e do cumprimento das finalidades descritas no presente instrumento.  
Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de acesso é do usuário.  
 
II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada conduta culposa ou 
deliberada da ABTCP 2022.  
 
Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para você ou 
qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados sobre o ocorrido e cumpriremos as providências necessárias.  
 
III – Inveracidade das informações inseridas pelo usuário/cliente nos registros necessários para a utilização dos 
serviços da ABTCP 2022; quaisquer consequências decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé são 
de inteiramente responsabilidade do usuário/cliente.  
 
11. Mudanças na política  
Caso ocorra alguma mudança nos termos dessa Política de Privacidade a ABTCP 2022 a atualizará no 
site/aplicativo Por favor, acesse-a frequentemente para verificar quaisquer atualizações ou mudanças.  
 
12. Fale conosco  
Se você tiver dúvidas, sugestões ou preocupações sobre o uso de seus Dados Pessoais entre em contato conosco 
através do Email: solange@abtcp.org.br 
De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da solicitação, é possível 

que solicitemos documentos ou demais comprovações que possam comprovar sua identidade. Nessa hipótese, 

você será informado previamente. 


