POLÍTICA DE PRIVACIDADE E GESTÃO DE COOKIES
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

1. INTRODUÇÃO
A Fundação Roberto Marinho (“FRM” ou “Nós”), com sede na Rua Marquês de Pombal, nº
25, sala 301, Centro, CEP 20.230-240, na cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob
o nº 29.527.413/0001-00, na qualidade de controladora de seus dados pessoais, está
comprometida em proteger a sua privacidade conforme as melhores práticas e legislações
aplicáveis, sobretudo conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).
Solicitamos que você que leia atentamente esta política e, em caso de dúvidas, entre em
contato conosco, através do nosso contato indicado ao final deste documento.
2. OBJETIVO
Esta Política abrange todas as informações de pessoas físicas, sejam informações que
identifiquem diretamente ou que possam identificá-las de qualquer forma (“Dados Pessoais”),
tratadas em qualquer formato (eletrônico ou impresso) ou tipo (manual ou automatizado), que
sejam executadas ou sob responsabilidade da Fundação Roberto Marinho.
3. DEFINIÇÕES
Dados Pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
Dados Pessoais Sensíveis: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma
pessoa natural;
Bases Legais: Hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, tal como quando em
razão de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de contrato ou legítimo
interesse da Fundação Roberto Marinho, na forma prevista no item 6 abaixo;
Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de tratamento;
Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda
expressamente com o tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade determinada;
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Relatório de Impacto à Proteção de Dados: documento que contém a descrição dos processos
de tratamento de Dados Pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos
fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;
Mapeamento de Dados: Inventário Geral (“Mapeamento”) das atividades de tratamento de
Dados Pessoais Identificadas nas operações da FRM, contendo informações sobre os Titulares,
tipos de Dados Pessoais coletados, finalidades, bases legais de tratamento, sistemas de
armazenamentos, dentre outros;
Encarregado: Profissional responsável por atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os Titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”);
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e instruções a serem
especificadas, atualizadas, alteradas, modificadas ou substituídas de tempos em tempos
pela autoridade reguladora aplicável;
Cookies: são, na terminologia da tecnologia da informação, pequenos arquivos de texto
depositados por um site servidor no computador do cliente usuário para “memorizar” algumas
informações relativas àquela navegação.
4. TIPOS DE COOKIES
4.1 Cookies quanto ao proprietário:
Cookies primários: são cookies definidos pelo site que você está acessando ou por terceiros em
nome do site em questão;
Cookies de terceiros: são cookies definidos por terceiros, que não fazem parte do site que você
está acessando;
4.2 Cookies quanto ao tempo de vida:
Cookies de sessão ou temporários: são cookies que expiram assim que você encerra a sessão,
fechando seu navegador;
Cookies persistentes ou permanentes: são cookies que permanecem no seu dispositivo
durante um período determinado ou até que você os exclua;
4.3 Cookies quanto a sua finalidade:
Cookies necessários: são essenciais para o funcionamento dos serviços e recursos
disponibilizados pelo site. Sem eles, o site não funciona ou apresenta mau desempenho;
Cookies de desempenho: são cookies que contribuem com experiência de uso do site ao
coletar informações sobre as páginas acessadas, se apresentam erro, etc;
Cookies de funcionalidade: são cookies que memorizam suas preferências e escolhas (como
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nome de usuário);
Cookies de publicidade: são cookies que divulgam anúncios em função dos seus interesses e
limitam a quantidade de vezes que o anúncio aparece.

5. EXCLUSÃO DE COOKIES
A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar automaticamente os
Cookies. Caso não concorde com o uso de Cookies da forma apresentada, o titular de dados
poderá ajustar as configurações de seu navegador de internet para não permitir o uso de
Cookies ou não acessar o site.
O titular dos dados pode alterar as configurações para bloquear o uso de Cookies ou alertálo quando um Cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. Consulte as instruções ou a
seção de ajuda do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou alterar essas
configurações.
Seguem abaixo as configurações dos principais navegadores para ajudar:


Para mais informações sobre gestão de Cookies no Firefox, clique aqui;



Para mais informações sobre gestão de Cookies no Chrome, clique aqui;



Para mais informações sobre gestão de Cookies no Internet Explorer, clique aqui;



Para mais informações sobre gestão de Cookies no Safari, clique aqui;



Para mais informações sobre gestão de Cookies no Opera, clique aqui;



Para mais informações sobre gestão de Cookies no Microsoft Edge, clique aqui.

Caso o usuário utilize dispositivos diferentes para acessar o site, deverá assegurar-se de
que cada navegador de cada dispositivo esteja ajustado para atender às suas preferências em
relação aos Cookies. Ao acessar os nossos sites o titular dos dados autoriza o uso Cookies nos
termos desta política.
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6. PRINCIPAIS COOKIES QUE UTILIZAMOS

Nome do cookie

Proprietário
do cookie

Tempo de
vida do
cookie

Finalidade

Descrição da finalidade do cookie

_ga

Primário

_gid

Primário

_gat

Primário

YSC

Terceiro

JSESSIONID

Primário

Ao fechar o Necessário
navegador

Cookie de sessão de plataforma de uso
geral, utilizado por sites escritos em
JSP. Normalmente utilizado para
manter sessão do titular anônima pelo
servidor.

PHPSESSID

Primário

Ao fechar o Publicidade
navegador

Esse Cookie é gerado por aplicações
baseadas na linguagem PHP. É
normalmente um número gerado
aleatoriamente, a forma como é
utilizado pode ser especificada para o
site, mas um bom exemplo é manter
um estado registado para um utilizador
entre páginas.

_gat_gtag_UA_26090052_1

Terceiro

01 minuto

Este cookie faz parte do Google
Analytics e é utilizado para limitar os
pedidos (taxa de solicitação do
acelerador).

02 anos

Performance ID usado para identificar titulares de
dados Está incluído em cada pedido de
página de um site e é utilizado para
calcular os dados dos titulares, das
sessões e dos campos para os
relatórios de análise dos sites.
01 dia
Performance ID usado para identificar titulares por
24 horas após a última atividade.
01 dia
Performance Usado para monitorar o número de
solicitações do servidor do Google
Analytics ao usar o Gerenciador de tags
do Google.
Ao fechar o Publicidade
Este cookie é definido pelo YouTube
navegador
para acompanhar as visualizações de
vídeos incorporados.

Publicidade
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VISITOR_INFO1_LIVE

Primário

Tempo de
vida do
cookie
06 meses

IDE

Primário

01 ano

Publicidade

_gcl_au

Primário

3 meses

Publicidade

_hjFirstSeen

Primário

30 minutos

Necessário

Os cookies são definidos para que o
Hotjar possa acompanhar o início da
jornada do titular dos dados fora da
contagem total de sessões. Ele não
contém nenhuma informação de capaz
de identificar o titular.

_fbp

Primário

3 meses

Publicidade

Usado pelo Facebook para fornecer
uma série de produtos de
publicidade, como lance sem tempo
real de anunciantes terceirizados.

_hjid

Primário

01 ano

Performance Este cookie é colocado quando o titular
dos dados acessa pela primeira vez em
uma página com o roteiro da Hotjar.
Ele é usado para persistir o ID de
usuário aleatório, exclusivo daquele
site no navegador, o que garante que o
comportamento
em
visitas
subsequentes ao mesmo site será
atribuído ao mesmo ID de usuário.

Nome do cookie

Proprietário
do cookie

Finalidade

Descrição da finalidade do cookie

Publicidade

Este cookie é definido pelo Youtube
para acompanhar as preferências dos
titulares de dados dos vídeos do
Youtube incorporados nos sites;
também pode determinar se o titular
está utilizando a nova ou a antiga
versão da interface do Youtube.
Este cookie é definido por duplo clique
e executa informações sobre como o
titular utiliza o site e qualquer
publicidade que o titular possa ter visto
antes de visitar o referido site.
Usado pelo Google AdSense para
experimentar
eficiência
de
publicidade em sites que usam seus
serviços.
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7. BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS
Nós trataremos os seus Dados Pessoais sempre de acordo com as Bases Legais previstas na
LGPD, tais como:


Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato;



Atender ao nosso legítimo interesse ou de terceiros;



Consentimento do Titular;



Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;



Interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem
direitos e liberdades fundamentais do Titular que exijam a proteção dos Dados
Pessoais;



Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;



Proteção da vida ou da incolumidade física do Titular ou de Terceiro.

8. CADASTRO INTERNO PARA MARKETING E COMUNICAÇÕES
Os Dados Pessoais serão coletados e tratados de forma mínima necessária para atender as
finalidades de comunicação da FRM, conforme aplicável a cada caso. São finalidades legítimas,
específicas, explícitas e informadas ao Titular através de nossas políticas e avisos, sendo que os
referidos Dados não poderão ser usados para propósitos distintos das quais foram inicialmente
coletados.
O uso de Dados Pessoais de parceiros, fornecedores, usuários dos sites da FRM e outros
terceiros para cadastramento de marketing e comunicações da FRM observarão as seguintes
situações:


Inclusão no sistema de CRM (“customer relationship management”) e/ou mailing list;



Envio de newsletters ou comunicações da FRM, tal como divulgação de novos
projetos, webinars, campanhas etc.);



Envio de conteúdos e engajamentos dos sites e aplicativos da FRM;



Publicidade e gestão de eventos (envio de convites, confirmação de presença em
eventos, etc.);



Prospecção de desenvolvimento institucional;



Deve-se haver base legal adequada autorizando o Tratamento desses Dados, tal como
o Consentimento do Titular por meio do cadastro voluntário nos sites ou legítimo
interesse da FRM para desenvolvimento de suas atividades (com contatos habituais),
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dependendo do caso concreto, que deve ser analisado em conjunto com o
Encarregado.


Fornecer informações adequadas e transparentes a esses Titulares por meio de
políticas e avisos de privacidade. Igualmente fornecer uma opção ou canal de contato
para descadastramento de maneira facilitada ao Titular. Desta forma, as listas de
contatos da FRM serão periodicamente atualizadas de forma a eliminar os dados dos
Titulares que estejam obsoletos ou que compreendam informações de Titulares que
demonstraram não possuir mais interesse em receber comunicações da FRM.

9. COMPARTILHAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS
Nós não divulgaremos, venderemos ou disponibilizaremos seus Dados Pessoais fora do
escopo das finalidades descritas nesta política ou em desacordo com a legislação aplicável. Na
medida permitida por lei e mediante o uso da base legal aplicável. Podemos ainda compartilhar
determinados dados com prestadores de serviços que nos auxiliam na gestão dos nossos
sistemas de TI, por exemplo.
10. ANONIMIZAÇÃO E PSEUDONIMIZAÇÃO
Sempre quando possível, a FRM utilizará meios para que os Dados percam a possibilidade de
associação, direta ou indireta, a um indivíduo, garantindo a irreversibilidade deste processo.
Esse processo é chamado de anonimização, sendo que os dados, após anonimizados, não estão
sujeitos à LGPD por não ser possível mais identificar uma pessoa relacionada.
Quando esse processo pode ser revertido, este caracteriza-se como um processo de
pseudonimização. Apesar desse processo também ser relevante para garantir a segurança dos
dados contra eventuais incidentes de segurança, os dados pseudonimizados estão sujeitos à
LGPD.

11. DESCARTE ADEQUADO E SEGURO DOS DADOS PESSOAIS
O descarte adequado de Dados Pessoais bem como de documentos que contenham Dados
Pessoais ocorrerá quando:


Atingida a finalidade ou o período de tratamento dos dados;



Os Dados deixarem de ser necessários ou pertinentes para as operações da FRM;



Através de solicitação pelo Titular ou com a revogação do seu consentimento. Nestes
casos, a FRM garantirá que os dados sejam descartados ou destruídos;
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Caso determinado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.



Os colaboradores deverão periodicamente rever os Dados que possuem ou armazenam,
sejam eles mantidos eletronicamente ou em papel, a fim de decidir eliminar quaisquer
dados uma vez que o seu uso não esteja mais amparado pela lei;



Antes de decidir pela eliminação, será necessário observar se o Dado ou documento
deverá ser arquivado por força de obrigação legal, tais como documentos fiscais ou
contratuais, documentos necessários à juntada em processo legal, documentos de
recursos humanos e regulatórios, entre outros, bem como por força de necessidade de
armazenamento por conta de eventual processo judicial contra ou a favor da FRM;

Para fins de descarte de documentos, bem como a forma de fazê-lo, o Encarregado deverá ser
consultado previamente.

12. SEGURANÇA DOS DADOS E INCIDENTES DE SEGURANÇA
Os Dados Pessoais que você nos fornece são coletados, usados e protegidos em
conformidade com os maiores padrões de segurança e confidencialidade e utilizados apenas
para as finalidades para os quais foram coletados, conforme descrito nesta política.
Nós utilizamos medidas técnicas e organizacionais adequadas à proteção de seus Dados
Pessoais contra o processamento ilegal ou não autorizado ou perda acidental, destruição, danos,
roubo, utilização ou divulgação, em conformidade com a legislação aplicável e as melhores
práticas.
Nós destinamos locais específicos (físicos e eletrônicos) para o armazenamento de seus
Dados Pessoais, que serão acessados de forma restrita e controlada e garantimos a segurança
destes locais.
A FRM disporá de procedimento específico visando reportar os incidentes de segurança
eventualmente detectados na sua Política de Segurança da Informação, sem prejuízo do reporte
imediato ao Encarregado.

13. DIREITOS DOS TITULARES
Como Titular de dados, você possui diversos direitos previstos pela legislação aplicável,
inclusive os direitos do artigo 18 da LGPD, os quais serão atendidos pela Fundação Roberto
Marinho nos prazos e termos indicados em regulamento aplicável, na medida em que sejam
cabíveis e mediante seu requerimento.
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Direito de Confirmação e Acesso: Confirmação da existência de Tratamento e acesso
aos seus dados, incluindo informação sobre as entidades públicas e privadas com as
quais realizamos o uso compartilhado de seus dados;
Direito de Correção: Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, de
forma que você poderá atualizar, corrigir ou excluir Dados Pessoais a qualquer
momento, entrando em contato conosco;
Direito de Eliminação: É possível requerer a anonimização, bloqueio ou eliminação de
Dados Pessoais caso sejam desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade
com a lei;
Direitos Ligados ao Consentimento: Na medida em que determinado Tratamento seja
baseado no seu consentimento, você possui o direito de revogá-lo a qualquer momento. Você
também possui o direito de solicitar a eliminação dos Dados Pessoais tratados com o
consentimento, na medida permitida pela lei aplicável;
Direito de Revisão: Caso aplicável, você tem direito de solicitar a revisão de decisões
tomadas unicamente com base em Tratamento automatizado de Dados Pessoais que
afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal,
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade;
Direito de Portabilidade de Dados: Você pode querer a portabilidade de seus Dados
Pessoais a outro controlador, mediante requisição expressa e observados os nossos
segredos de negócio, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional de
proteção de dados e legislação aplicável;
Outros Direitos: Na medida em que nos baseamos em outras hipóteses de Tratamento
que não o seu consentimento para usar seus Dados Pessoais, você tem o direito de se
opor a tal uso em caso de descumprimento da lei aplicável. Você possui, ainda, o direito
de receber informações sobre quem são os terceiros com os quais nós realizamos o uso
compartilhado dos Dados Pessoais, além do direito de peticionar perante as autoridades
competentes.

14. NÃO APLICAÇÃO DA LGPD
A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais nas seguintes situações principais:


Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;



Realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artístico e acadêmico (aplicando-se a
esta última hipótese os arts. 7º e 11 da LGPD);
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Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do
Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais.

Dessa forma, Dados Pessoais tratados para fins jornalísticos não estão dentro do escopo de
incidência da LGPD.

15. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA
A Fundação Roberto Marinho se reserva no direito de, a qualquer momento, e, a seu
exclusivo
critério, modificar ou atualizar qualquer parte dos termos deste Aviso, desde que não afete
materialmente os direitos ou obrigações ora estipulados. Assim, em caso de atualizações e
modificações a presente política, nós comunicaremos adequadamente.
Qualquer versão atualizada desta política supera e substitui integralmente as versões
anteriormente divulgadas, no momento de sua publicação. Desta, a versão anterior não estará
mais vigente e nem surtirá efeitos, a não ser que o contrário seja expressamente declarado.

16. CONTATO
Em caso de dúvidas sobre esta política ou assuntos a ela relacionados, incluindo o exercício
de algum de seus direitos, ou caso deseje solicitar informações adicionais, nós estaremos
disponíveis por meio do nosso Encarregado no Tratamento de Dados, através do endereço de
e-mail: privacidade@frm.org.br
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