
AVISO DE PRIVACIDADE

Muito prazer! Nós somos o INSTITUTO ORION. Estamos sediados em Lages no estado de Santa Catarina.

Existimos com o fim de fomentar a cultura empreendedora inovadora, através de conexões destinadas ao
desenvolvimento do ecossistema de inovação.

Esse é o nosso AVISO de Privacidade, elaborado para que você saiba de que forma tratamos e respeitamos os
seus dados pessoais.

Veja alguns conceitos que te ajudarão no entendimento deste AVISO:

LGPD (Lei n. 13.709/18) - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em vigência no Brasil desde Set/2020 e que

regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - entenda como qualquer ação praticada sobre dados pessoais (coleta, acesso,

compartilhamento, transferência, armazenamento, arquivamento, etc).

DADOS PESSOAIS - qualquer informação que identifique ou torne identificável uma pessoa.

TITULARES DOS DADOS PESSOAIS - A pessoa (física) a quem estão vinculados os dados pessoais. Um exemplo: você

que nos lê, visitante do nosso site, palestrantes, talkers, beneficiários de nossas ações, etc.

ENCARREGADO DE DADOS - é o canal de comunicação indicado por cada agente de tratamento e que figura como um

elo entre o agente (Nós), os titulares (você) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD.

AGENTES DE TRATAMENTOS - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que realizam tratamentos de

dados pessoais para a operacionalização de seu negócio.

CONTROLADOR DE DADOS PESSOAIS - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que têm como

pressuposto a tomada de decisões sobre o fluxo de dados pessoais tratados em suas operações.

Na sua relação com o INSTITUTO ORION, seremos os Controladores dos dados pessoais cedidos por você.

SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE AVISO, nos dê seu feedback, será muito importante para
nós.

QUE TIPO DE DADOS PESSOAIS COLETAMOS? POR QUE COLETAMOS DADOS PESSOAIS? COMO ACESSAMOS

OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Acompanhe todas as formas de tratamento de dados pessoais que realizamos:

POR QUE TRATAMOS DADOS

PESSOAIS?

TITULAR TIPO DE DADO PROCESSAMENTO/FINALIDADE



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

ACESSO AO INSTITUTO

PARTICIPANTES E

VISITANTES

Nome Completo, E-mail e

Imagem, Endereço IP, Dados

de Navegação e Histórico de

Acesso.

Cadastro para participação em eventos

vinculados ao Instituto;

Reprodução e gravação do evento;

Cadastro de Acesso às dependências do

Instituto;

Monitoramento por circuito interno de

segurança.

Emissão de Certificado de participação;

Disponibilização de rede wi-fi pública;

Envio de comunicação para divulgação das

atividades e ações do ecossistema de

Inovação.

CONTATO VIA CHAT VISITANTES DO SITE Nome e telefone. Contato via chat/whatsapp.

UTILIZAÇÃO DO COWORKING PÚBLICO USUÁRIO Nome Completo, Telefone,

E-mail, Imagem, Endereço IP,

Dados de Navegação e

Histórico de Acesso.

Cadastro para utilização da infraestrutura do

Instituto;

Monitoramento por circuito interno de

segurança;

Disponibilização de rede wi-fi pública;

Fomento do  ecossistema de Inovação.

REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E

PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADOS EM

EVENTOS

PALESTRANTES

TALKERS

Nome Completo, Foto,

Imagem/Voz, Cargo,

Empresa que trabalha.

Comparecimento em evento;

Monitoramento por circuito interno de

segurança;

Reprodução e gravação do evento;

Fomento do  ecossistema de Inovação

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS BENEFICIÁRIOS Todos os dados pessoais

necessários para atender às

finalidades específicas de

cada ação que envolva a

participação do Titular e do

Instituto Orion.

Cadastro, execução e acompanhamento dos

beneficiários nas ações promovidas;

Acesso às dependências do Instituto;

Registro de imagens das ações;

Emissão de Certificado de participação;



Monitoramento por circuito interno de

segurança.

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS EMPREENDEDOR

PROPONENTES

Todos os dados pessoais

necessários para a atender

às finalidades específicas de

cada projeto que envolva a

participação do Titular e do

Instituto Orion.

Cadastro do Projeto;

Elaboração, planejamento e execução de

Projetos para cumprimento de Editais

USO DE ESPAÇOS E AUDITÓRIO

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS.

CONTRATANTE Nome Completo, n. CPF,

Assinatura, Telefone e

E-mail.

Cadastro de Acesso às dependências do

Instituto;

Monitoramento por circuito interno de

segurança;

Controle de retirada e devolução de

equipamentos.

ATENÇÃO - TITULARES MENORES DE 13 ANOS QUE ESTIVEREM ENVOLVIDOS EM QUALQUER DE

NOSSAS AÇÕES DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS OU SOB CONSENTIMENTO EXPRESSO DOS PAIS

OU RESPONSÁVEL LEGAL.

Além das finalidades acima, podemos processar seus dados pessoais para: (i) o aperfeiçoamento do nosso website

durante a navegação de nossos visitantes, personalizando sua experiência em nosso ambiente; (ii) o cumprimento de

obrigações legais nas quais o INSTITUTO ORION esteja legalmente autorizada a utilizar os dados pessoais processados

em resposta a solicitações ou determinações oriundas de autoridades competentes e órgãos governamentais e/ou

judiciais; (iii) confirmar sua identidade e garantir seu direito de acessar seus dados pessoais (ou de exercer seus outros

direitos), medida de segurança que busca a garantia de que os seus dados pessoais não sejam divulgados a quem não

direito de acessá-los.

Sempre que você quiser e, desde que não estejamos vinculados a uma obrigação legal, você poderá requerer a exclusão
de suas informações através de nosso e-mail: lgpd@orionparque.com

OS NOSSOS COOKIES
Com a finalidade exclusiva de operacionalizar nosso website para que sua navegação seja a melhor possível,

são inseridos cookies necessários em seu navegador. Esses cookies não acessam qualquer informação ou dado

pessoal que esteja armazenado em seu dispositivo. Nosso website fica hospedado na plataforma WordPress e

processa:

Cookies Descrição Espécie de Cookie

mailto:seusdadosnalis@lis.srv.br


cookielawinfo-checkbo

x-funcional

O cookie é definido pelo
consentimento do cookie GDPR
para registrar o consentimento do
usuário para os cookies na
categoria "Funcional".

NECESSÁRIO

cookielawinfo-checkbo

x-publicidade

Não há descrição disponível. NÃO NECESSÁRIO

id de dispositivo

remoto yt

Não há descrição disponível. NÃO NECESSÁRIO

dispositivos

conectados ao controle

remoto

Não há descrição disponível. NÃO NECESSÁRIO

cookielawinfo-caixa de

seleção necessária

Este cookie é definido pelo plugin
GDPR Cookie Consent. Os cookies
são usados para armazenar o
consentimento do usuário para os
cookies na categoria "Necessário".

NECESSÁRIO

cookielawinfo-checkbo

x-performance

Este cookie é definido pelo plugin
GDPR Cookie Consent. O cookie é
usado para armazenar o
consentimento do usuário para os
cookies na categoria
"Desempenho".

NECESSÁRIO

cookielawinfo-checkbo

x-analytics

Este cookies é definido pelo GDPR
Cookie Consent WordPress Plugin.
O cookie é usado para lembrar o
consentimento do usuário para os
cookies na categoria "Analytics".

NECESSÁRIO

cookielawinfo-caixa de

seleção-outros

Este cookie é definido pelo plugin
GDPR Cookie Consent. O cookie é
usado para armazenar o
consentimento do usuário para os
cookies na categoria "Outros".

NECESSÁRIO

_fbp Este cookie é definido pelo
Facebook para entregar anúncios
quando eles estão no Facebook ou
uma plataforma digital alimentada
pela publicidade do Facebook
depois de visitar este site.

NÃO NECESSÁRIO

Fr O cookie é definido pelo Facebook
para mostrar publicidades
relevantes aos usuários e medir e
melhorar os anúncios. O cookie
também rastreia o

NÃO NECESSÁRIO



comportamento do usuário em
sites que têm pixel do Facebook
ou plugin social do Facebook.

YSC Este cookies é definido pelo
Youtube e é usado para
acompanhar as visualizações de
vídeos incorporados.

NÃO NECESSÁRIO

VISITOR_INFO1_LIVE Este cookie é definido pelo
Youtube. Usado para rastrear as
informações dos vídeos
incorporados do YouTube em um
site.

NÃO NECESSÁRIO

test_cookie Este cookie é definido por
doubleclick.net. O objetivo do
cookie é determinar se o
navegador do usuário suporta
cookies.

NÃO NECESSÁRIO

ir Usado pelo Google DoubleClick e
armazena informações sobre
como o usuário usa o site e
qualquer outro anúncio antes de
visitar o site. Isso é usado para
apresentar aos usuários anúncios
relevantes para eles de acordo
com o perfil do usuário.

NÃO NECESSÁRIO

_ga_EXS6D4KKLB Este cookie é instalado pelo
Google Analytics.

NÃO NECESSÁRIO

_ga Este cookie é instalado pelo
Google Analytics. O cookie é usado
para calcular os dados de
visitantes, sessões, campanhas e
acompanhar o uso do site para o
relatório de análise do site. Os
cookies armazenam informações
anonimamente e atribuem um
número gerado aleatoriamente
para identificar visitantes únicos.

NÃO NECESSÁRIO

_gid Este cookie é instalado pelo
Google Analytics. O cookie é usado
para armazenar informações de
como os visitantes usam um site e
ajuda na criação de um relatório
de análise de como o site está
indo. Os dados coletados incluem
o número de visitantes, a fonte de
onde eles vieram, e as páginas
visualizadas de forma anônima.

NÃO NECESSÁRIO



_gat_gtag_UA_191923

571_1

Este cookie é definido pelo Google
e é usado para distinguir usuários.

NÃO NECESSÁRIO

consentimento Esses cookies são definidos através
de vídeos incorporados no
youtube. Eles registram dados
estatísticos anônimos, por
exemplo, quantas vezes o vídeo é
exibido e quais configurações são
usadas para reprodução. Nenhum
dado sensível é coletado a menos
que você faça login na sua conta
do Google, nesse caso suas
escolhas estão vinculadas à sua
conta, por exemplo, se você clicar
em "like" em um vídeo.

NÃO NECESSÁRIO

Saiba que nosso AVISO não abrange o uso de cookies por terceiros, e não somos responsáveis por suas políticas
e práticas de privacidade.

DICA - Para maior segurança dos seus dados pessoais, indicamos que você recuse ou desabilite os Cookies por

meio das configurações do seu navegador, o que, talvez, faça com que áreas de nosso website possam não

funcionar corretamente.

Acesse às POLÍTICAS do seu navegador:

Configurações de Cookies no Firefox

Configurações de Cookies no Microsoft Edge

Configurações de Cookies no Google Chrome

Configurações de Cookies no Safari (OS X)

Configurações de Cookies no Safari (iOS)

Configurações de Cookies no Android

COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Em primeiro lugar, saiba que não praticamos, sob qualquer hipótese, a comercialização ou

compartilhamento imotivado dos seus dados pessoais.

É nosso propósito a divulgação e o fomento do ecossistema de inovação em nossa região. E, para que nossas

ações sejam possíveis e possam atingir o máximo de pessoas, contamos com uma rede de parceiros

estratégicos.

ATENÇÃO - Todos os nossos parceiros, contratualmente vinculados, estão igualmente comprometidos com a

segurança e proteção de todas as informações compartilhadas, empreendendo todos os seus esforços para

este fim.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS - Somos um Instituto focado no fomento do empreendedorismo, inovação, no

desenvolvimento econômico e estratégico da cidade de Lages/SC e região. Desde o ano de 2018, somos

certificados como Organização Social de Interesse Público (OSCIP) o que nos possibilitou firmar parcerias junto

ao Município de Lages e FAPESC, entes que fomentam as ações desenvolvidas em nosso Instituto. Para

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=pt_BR
https://support.apple.com/pt-br/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&co=GENIE.Platform=Android


prestação de contas e comprovação de nossas ações, eventualmente precisaremos compartilhar os seus dados

pessoais.

PARCERIAS PROFISSIONAIS - Para que sejam alcançados nossos objetivos, contamos com profissionais de

conhecimento específico em seus ramos de atuação, comprometidos em tratarem os dados pessoais

compartilhados estritamente para os fins que foram contratados. Esteja certo de que seus dados não serão

utilizados para outras finalidades.

PARCERIAS OPERACIONAIS - Para promover segurança à base de dados processados por nós, compartilhamos

os dados pessoais com prestadores de serviços reconhecidos no mercado, inclusive, pelas medidas de

governança em proteção de dados pessoais. Os compartilhamentos são realizados para:

(i) armazenar seus dados em ambiente de hospedagem seguro;

(ii) geração dos boletos de cobrança;

(iii) autenticação e validação de cadastros;

INSCRIÇÕES EM NOSSOS EVENTOS - Para o melhor controle e facilidade de acesso e inscrição em nossos eventos,

utilizamos as plataformas SYMPLA e EVENTBRITE, de renome e credibilidade no mercado.

Sempre que você se inscrever, estará, também, compartilhando seus dados com essas plataformas. Para acessar às

políticas de privacidade, clica aqui:

SYMPLA - https://termos-e-politicas.sympla.com.br/hc/pt-br/sections/360005978511-Pol%C3%ADtica-de-Privacidade

EVENTBRITE - https://www.eventbrite.com.br/support/articles/pt_BR/Troubleshooting/politica-de-privacidade-da-eventbrite?lg=pt_BR

NOSSO DEVER DE CUMPRIMENTO A OBRIGAÇÕES/DETERMINAÇÕES LEGAIS OU REGULATÓRIAS - esteja

ciente de que, para cumprimento de eventual determinação administrativa e/ou judicial, precisaremos

compartilhar ou reter os seus dados pessoais.

VOCÊ CONHECE OS SEUS DIREITOS?

Como titular dos dados pessoais que processamos, conheça os seus direitos legalmente estabelecidos:

SEUS DIREITOS
(i) a confirmação sobre a existência de tratamento dos
seus dados pessoais;
(ii) o acesso aos seus dados;
(iii) a correção dos seus dados acaso estejam incompletos,
inexatos ou desatualizados;
(iv) a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD;
(v) a portabilidade dos seus dados a outro fornecedor,
desde que não viole segredos comercial e industrial; (vi) a
eliminação dos seus dados pessoais, quando processados
mediante seu consentimento expresso e, desde que não
haja impedimento legal;
(vii) informação sobre o compartilhamento dos seus
dados;
(viii) informação sobre a possibilidade de você não dar o
seu consentimento e as consequências dessa negativa;
(ix) a revogação de seu consentimento.

COMO EXERCER OS SEUS DIREITOS

Converse com nosso Encarregado de Dados!

Faça suas requisições, sugestões e solicitações através do
e-mail lgpd@orionparque.com

Como medida de segurança, para que possamos confirmar que
estamos falando com Você, é possível que mais algumas

informações sejam solicitadas, evitando que compartilhemos
suas informações com terceiros não autorizados.

https://termos-e-politicas.sympla.com.br/hc/pt-br/sections/360005978511-Pol%C3%ADtica-de-Privacidade
https://www.eventbrite.com.br/support/articles/pt_BR/Troubleshooting/politica-de-privacidade-da-eventbrite?lg=pt_BR
mailto:seusdadosnalis@lis.srv.br


O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS NO INSTITUTO ORION
Nós mantemos a guarda das informações pessoais coletadas pelo tempo necessário ao fornecimento de nossos
serviços e cumprimento de nossas obrigações legais que nos determinem a manutenção do armazenamento,
mesmo que nossa relação esteja encerrada.

Decorridos os prazos que legalmente nos mantenha com seus dados, faremos o descarte completo dos seus

dados.

COMO MANTEMOS SEGUROS OS SEUS DADOS PESSOAIS

É nosso compromisso e dever promover a proteção da segurança dos dados pessoais que Você nos
disponibiliza e, para isso, implementamos detalhadas e rigorosas medidas, todas adequadas a nossa realidade
estrutural e de mercado. Nossos processos de segurança técnico e organizacional buscam justamente evitar a
perda, o uso indevido e qualquer outra forma de tratamento ilícito sobre os seus dados.
Nossos parceiros, no âmbito de prestações de serviços, que realizam o tratamento de dados pessoais em nome
do INSTITUTO ORION estão contratualmente obrigados a manter e executar medidas técnicas e de segurança
adequadas que satisfaçam os requisitos previstos em nosso compliance interno e legislação em vigor,
assegurando seu compromisso na defesa dos direitos do titular dos dados pessoais (Você).
Realizamos treinamentos internos periódicos para conscientização de nosso time, voltados a coibir a prática de
quaisquer ações que comprometam a integridade e segurança das suas informações.

Saiba, contudo, que a Internet não é completamente segura e não podemos garantir absolutamente a
segurança da informação transmitida através do nosso website.

DICA - Proteja os seus dados. Adote medidas adicionais de segurança para assegurar que você está
utilizando dispositivos e navegadores atualizados com antivírus e anti-spyware que se certifiquem da
autenticidade dos sites que você navega na internet. Crie senhas fortes e diferentes, sempre.
Se você identificar algo que possa ter comprometido os dados que você nos concedeu, faça contato com a

nosso Encarregado - lgpd@orionparque.com

A REVISÃO DESTE AVISO E SUA APLICAÇÃO LEGAL

Estamos em constante revisão de nossas diretrizes, sempre, em busca de aperfeiçoá-las. Volte sempre aqui
porque podemos realizar alterações nos termos deste AVISO. Caso façamos alterações relevantes e precisemos
de novas autorizações, faremos contato com você para um novo consentimento.

Como estamos sediados no Brasil, damos cumprimento a todas as legislações vigentes em nosso país, em
especial, para a proteção dos seus dados pessoais, a Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, vigente desde 18 de Setembro de 2020 .

Data da constituição: junho de 2021.

Data da última atualização: abril de 2022.

mailto:seusdadosnalis@lis.srv.br

