
Política de privacidade de dados

Introdução

Na Laboratória, trabalhamos para formar mulheres e organizações que farão com que a

América Latina tenha uma economia digital mais diversificada, inclusiva e competitiva.

Ao mesmo tempo, acreditamos que a privacidade e a proteção dos dados pessoais são direitos

fundamentais que devem ser respeitados.

Por esse motivo, nós nos comprometemos a adotar e rever periodicamente as medidas

necessárias para minimizar os dados que recolhemos, utilizá-los apenas de acordo com os fins

informados no momento da coleta e guardá-los apenas pelo tempo necessário ao

cumprimento dos referentes propósitos.

Quando aplicável, os usuários e usuárias do site da web (doravante: as usuárias) devem

manifestar seu consentimento expresso perante esses termos de uso.

Dados que coletamos ao navegar em nosso
site e para que os utilizamos:
Finalidades da coleta de dados no site da web:

● Realizada por terceiros.

● Fins estatísticos e funcionais.

● As políticas de privacidade dependem de cada provedor.

● Revisão constante e compromisso para limitar progressivamente a coleta de dados.



Cookies presentes no site da web:

● Google Analytics

● Hotjar

Redes sociais e sites de terceiros

● Facebook

● Google

● (Blog) Medium

Dados enviados para a Laboratória e para que os
utilizamos

Em geral, a Laboratória processa os dados pessoais para cumprir as suas obrigações legais e

contratuais, de acordo com as disposições das respectivas jurisdições legais. Isso inclui o

pagamento de impostos, conformidade com as leis trabalhistas, previdência social, subscrição

de seguros e outras obrigações relacionadas.

A Laboratória também processa informações obtidas diretamente de suas usuárias, nos

seguintes casos:

● Candidatura ao bootcamp, incluindo envio de dados pessoais sensíveis, envio e

processamento de testes de conhecimentos e competências e respectivos resultados,

que visam avaliar a idoneidade das candidatas, fazer a seleção, processar a candidatura

para fins estatísticos, registrar as participantes selecionadas no sistema da Laboratória

e, eventualmente, inscrever as candidatas que possuem acesso, para permanecer no

banco de dados de candidatas e/ou receber comunicações futuras da Laboratória.



● Curso do bootcamp, incluindo envio e processamento de testes de conhecimentos e

competências, entregas finais dos projetos, oficinas socioemocionais e resultados das

atividades anteriores, para avaliar o desempenho das participantes.

● Entrevista de emprego em empresas, para facilitar a sua colocação profissional.

● Candidaturas a benefícios especiais, com o objetivo de selecionar candidatas de

acordo com os critérios acima descritos.

● Participação em cursos de Formação Corporativa, incluindo envio e processamento

de questionários, testes de conhecimentos, competências e resultados, documentação

de oficinas e resultados, para avaliar o desempenho dos frequentadores dos cursos e

seus conhecimentos pré/pós curso. Os dados de desempenho dos participantes serão

guardados para a realização do trabalho estatístico que permite calcular o impacto que

a formação tem nas entidades/instituições em que os cursos são ministrados. Os dados

de identificação são usados para criar usuários das plataformas digitais de ensino da

Laboratória.

Em todos os casos aplicáveis, as candidatas deverão expressar o consentimento para o uso dos

dados pessoais fornecidos de acordo com esta política de privacidade e os termos de uso do

site da web, antes do envio dos dados. A Laboratória receberá e armazenará os dados

fornecidos e irá processá-los para os fins indicados. O fluxo transfronteiriço dos dados pessoais

é realizado porque a Laboratória faz uso de serviços de armazenamento e coleta de dados na

web fornecidos por entidades internacionais.

No processo de candidatura ao bootcamp, a Laboratória pode verificar as informações

prestadas, por meio dos serviços de empresas especializadas nesses processos.

No processo de busca de emprego em empresas, as informações recolhidas serão

disponibilizadas às empresas associadas à Laboratória, autorizada pelo referido ato a



transmissão dos respectivos dados pessoais às referidas empresas, que procederão ao

tratamento das respectivas informações de acordo com as suas políticas de processamento de

dados pessoais e a jurisdição em que estão localizadas. Esses dados são compartilhados para

que as empresas conheçam e abram processos seletivos com as graduadas.

Como lidamos com as comunicações que
recebemos

E-mails com a equipe da Laboratória:

● Os e-mails enviados para a equipe da Laboratória podem ser compartilhados

internamente, armazenados e indexados pelo serviço de e-mail da organização.

E-mails automatizados:

● As candidatas que consentiram com isso podem ser incluídas em uma lista de

distribuição de e-mail da Laboratória, da qual podem ser removidos, mediante a sua

solicitação.

● As participantes e as graduadas do bootcamp também podem ser incluídas em uma ou

mais listas de distribuição de e-mail, para cumprir os propósitos legítimos derivados das

situações expostas.

Não compartilhamos dados pessoais com
terceiros, exceto em casos excepcionais

A Laboratória não vende ou compartilha dados pessoais com terceiros, exceto nas seguintes

exceções:



● Informações coletadas por terceiros ao navegar em nosso site da web.

● Envio de candidaturas de emprego a empresas.

● Existência de obrigação legal expressa ou pedido de autoridade precedido de ordem

judicial validamente proferida ou equivalente.

Por quanto tempo retemos os dados que
recebemos?

Em relação aos serviços de terceiros, detalhados acima, isso dependerá das políticas de

privacidade.

Em relação aos dados relativos às candidaturas, caso não prosperem, os dados pessoais das

candidatas serão tornados anônimos para efeitos estatísticos, mantendo-se apenas um

identificador irreversível (hash) do número de identificação da candidata, com o propósito de

detectar candidaturas repetidas e abusos no processo, a menos que a candidata consinta que

os dados sejam processados pela Laboratória para comunicar ofertas que possam ser do seu

interesse. Em nenhum caso, a Laboratória armazenará esses dados por um período superior a

cinco anos.

Em relação às candidaturas bem-sucedidas, a Laboratória irá reter os dados pessoais pelo

tempo que for necessário com relação ao bootcamp, até que o pagamento seja efetuado.

Após a conclusão do pagamento, a Laboratória fará o acompanhamento das graduadas por um

período de até 2 anos após o término do bootcamp e as informações obtidas serão

anonimizadas para fins estatísticos.



Direitos das usuárias e informações de
contato

As usuárias são responsáveis pela veracidade e integridade das informações fornecidas. Além

disso, elas terão certos direitos com relação às suas informações pessoais, sujeitas às leis

locais, incluindo o seguinte:

● Acessar as informações pessoais;

● Retificar as informações que a Laboratória tem sobre você;

● Exigir que suas informações pessoais sejam apagadas;

● Restringir o uso das informações pessoais pela Laboratória;

● Opor-se ao uso das informações pessoais pela Laboratória, principalmente em relação à

tomada de decisões automatizadas; e

● Receber as informações pessoais em formato eletrônico utilizável e transmiti-las a

terceiros (direito à portabilidade dos dados);

Se forem necessárias mais informações sobre como os dados pessoais são usados ou se você

quiser revisar, atualizar, excluir ou solicitar acesso aos seus dados pessoais, entre em contato

com datospersonales@laboratoria.la

Nós nos comprometemos a obter uma solução justa para quaisquer reclamações ou

preocupações sobre privacidade. No entanto, se você acredita que a Laboratória não foi capaz

de ajudar você com uma reclamação ou preocupação, tem o direito de apresentar uma

reclamação à autoridade local de proteção de dados.

Mudanças nesta Política de Privacidade



Esta Política de Privacidade pode ser atualizada periodicamente para refletir as mudanças nas

práticas de informações pessoais da Laboratória ou nas leis aplicáveis.

Quando as alterações sobre este aviso de privacidade tiverem um impacto fundamental na

natureza do processamento ou tiverem um impacto substancial sobre você, a Laboratória

avisará com antecedência suficiente para que tenha a oportunidade de exercer os seus direitos

(por exemplo, se opuser ao processamento).


