Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

O Programa Ocean Novos Negócios – N2 coleta alguns de seus dados pessoais
estritamente para que seja possível operacionalizar a seleção e acompanhamento
das atividades de participação dos integrantes dos times selecionados. Assim, serão
solicitados:
I – Nome Completo
II – CPF
III – E-mail
IV – Telefone
V – Idade
VI – Endereço completo pessoal e/ou comercial
VII – Escolaridade
VIII – Experiência profissional atual
IX – Linkedin
E eventualmente algumas outras informações que sejam necessárias, com a sua
prévia autorização. De acordo com os termos das leis aplicáveis, em especial a Lei
n.º 13.709/2018, modificada pela Lei 13.853/2019 (“Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais”) ressaltando-se que todo e qualquer tratamento de dados pessoais,
deverá obedecer, rigorosamente, aos princípios indicados no Art. 6º da LGPD.

SOBRE O PROGRAMA “OCEAN NOVOS NEGÓCIOS
O programa “OCEAN NOVOS NEGÓCIOS - Incentivo ao Empreendedorismo com
Uso de Tecnologias Digitais Móveis” é um programa de pré-aceleração com
capacitação em tecnologia e empreendedorismo do projeto OCEAN, financiado pela
Samsung Brasil com recursos da Lei de Informática e executado em parceria pela
UEA - Universidade do Estado do Amazonas, Unicamp - Universidade Estadual de
Campinas e USP - Universidade de São Paulo.

O objetivo principal do programa é transformar protótipos em produtos e serviços de
relevância no mercado por meio do apoio às equipes de startups com Mínimo
Produto Viável - MVP (Minimum Viable Product) validado.

OS DADOS PESSOAIS COLETADOS TERÃO A FINALIDADE DE:
I - Identificá-lo para o processo de seleção, obter acesso ao programa, nossos ambientes
ou para responder às solicitações efetuadas em nossos canais de atendimento; e
II - Identificá-lo para manter a segurança da informação e registros dos seus acessos;
III - Cumprir as obrigações legais de manutenção de registros, no ambiente online,
determinadas pelo Marco Civil da Internet – Lei 12.965/2014;
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I - Com os parceiros e mantenedores do programa, limitados à Fundação Universitas de
Estudos Amazônicos (F.UEA), Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), Samsung Brasil,
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP);
II - Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre que
houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial;

DO TRATAMENTO DOS DADOS
Os Dados Pessoais coletados, internamente, são acessados somente pela equipe de
profissionais integrantes dos times do Projeto Ocean devidamente autorizados, respeitando
os princípios de proporcionalidade, necessidade e relevância para os objetivos do
programa, além do compromisso de confidencialidade e preservação da sua privacidade
nos termos desta Política.

Os participantes do processo de seleção que não forem classificados para participar do
Programa N2 serão comunicados por email, quando os seus dados serão integralmente
excluídos.
O tratamento de dados será regido pelo art. 7º, III da Lei n° 13.709/2018.

GARANTIA DA SEGURANÇA DOS DADOS
Para proteger os seus dados, utilizamos a plataforma Google Docs como meio de
armazenamento em nuvem, controle de acesso e gestão dos dados. Para maiores detalhes
sobre a plataforma Google Docs acesse: ‘https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR’

DIREITOS AO TITULAR DE DADOS
I – Acesso aos seus dados e nosso tratamento;
II – Solicitar correção, alteração e atualização dos dados;
III – Portabilidade
IV – Eliminar os dados:
V – Anonimização

ENTRAR EM CONTATO COM O CONTROLADOR:
Você pode entrar em Contato conosco, para esclarecer dúvidas sobre esta Política e/ou
solicitar o cumprimento dos direitos dos titulares de dados, entrando em contato pelo e-mail
n2@oceanbrasil.com

