
 

 

Política de Privacidade 
 
A privacidade e a segurança de seus dados são muito importantes para a VDI.  
 
Nossa Política de Privacidade tem por objetivo regulamentar como trataremos os dados 
pessoais fornecidos por você (“usuário”) na interação com os canais da VDI.  
 
VDI - Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ/MF), sob o nº 47.266.234/0001-49, com sede  Avenida Professor Almeida 
Prado 532, Cidade Universitária, São Paulo, SP, CEP 05508-901, Brasil, controla, desenvolve 
e disponibiliza o site https://www.vdibrasil.com, assim como seus subdomínios. O conjunto de 
todas as páginas sob o domínio vdibrasil.com é  referido neste documento como o “Site”. 
Todos os conteúdos e produtos oferecidos no site são referidos neste documento como os 
“Serviços”. Toda pessoa física ou jurídica que efetivar um cadastro no site será denominado 
“Usuário”. 
 
1. QUAIS INFORMAÇÕES SÃO COLETADAS 
Dados pessoais são coletados quando você se cadastra no site, solicita informações sobre a 
associação ou preenche formulários disponibilizados no site. Os tipos de dados coletados 
dependem do tipo de cadastro requisitado: 
 
1.1. Ao se cadastrar no site para receber nossa newsletter, o usuário deve fornecer seu nome e 
e-mail. 
1.2. No caso de cursos e eventos, além de seu nome e e-mail, o usuário deve fornecer o nome 
de sua empresa, CNPJ, telefone de contato e informações sobre o serviço requisitado. 
1.3. No caso de interesse em associar-se à VDI como empresa, o usuário deve fornecer o 
nome de sua empresa, CNPJ, telefone de contato e informações sobre sua atuação 
profissional.  
1.4. No caso de interesse em associar-se à VDI como pessoa física, o usuário deve fornecer o 
seu nome, CPF, telefone de contato e informações sobre sua atuação profissional.  
 
2. COMO AS INFORMAÇÕES SÃO UTILIZADAS 
Os dados pessoais coletados são utilizados das seguintes maneiras: 
2.1. Para permitir acesso aos serviços disponibilizadas pela VDI. 
2.3. Para processar suas requisições de cadastro e procedimentos de associação pela VDI. 
2.4. Para responder às suas dúvidas quanto aos serviços providos pela VDI. 
2.5. Para enviar e-mails periódicos relacionados às atividades da VDI. 
2.6. Para compartilhamento com patrocinadores e parceiros. 
 
3. COMO AS INFORMAÇÕES SÃO ARMAZENADAS E PROTEGIDAS 
3.1. As informações dos usuários são armazenadas pela VDI em servidores próprios ou de 
terceiros contratados pela VDI. 
3.2. As informações são guardadas de forma sigilosa em repositórios de acesso restrito e 
seguro (firewall), e, dependendo do tipo de dados, eles podem ser criptografados. 
3.3. A VDI emprega métodos padrão de mercado para garantir a segurança de seus sistemas 
na guarda dos dados de usuários. 
3.4. Somente funcionários ou prestadores de serviços previamente autorizados podem ter 
acesso aos servidores onde as informações são armazenadas. Eles se comprometem a manter 
sigilo absoluto, sob pena de responsabilidade civil nos moldes da legislação brasileira. 
 
4. INFORMAÇÕES COLETADAS AUTOMATICAMENTE 
A VDI coleta alguns dados automaticamente, diretamente ou com o auxílio de um serviço de 
terceiros, visando entender melhor e aprimorar a experiência de navegação do usuário. Estes 
dados podem incluir: características do dispositivo de acesso e do navegador, IP (com data e 
hora), origem do IP, e informações sobre cliques, páginas acessadas, termos de busca 
utilizados nas páginas e tempo gasto no site. 
A VDI também pode utilizar cookies para coletar informações do usuário e melhorar sua 
experiência de navegação. 



 

 

 
5. RESPONSABILIDADES DA VDI 
5.1. Os dados pessoais fornecidos pelos usuários à VDI poderão ser compartilhados com 
patrocinadores, palestrantes e parceiros. A VDI se compromete a utilizar os dados pessoais 
fornecidos pelos usuários de forma legal e condizente com o conteúdo desta Política de 
Privacidade e com os termos e condições de uso (incorporados aqui por referência). 
5.2. A VDI aplica os métodos de mercado razoáveis para proteger o sigilo dos dados pessoais 
dos usuários. Entretanto, a Associação não se responsabiliza por eventuais atos ilegais 
cometidos por terceiros que utilizam a internet de forma ilegal para violar sistemas de 
segurança, acessando informações pessoais de usuários. Ao acessar os sistemas da VDI, o 
usuário se declara ciente de tais riscos. 
 
6. RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS 
6.1. Somente pessoas acima de 18 anos estão autorizadas a se cadastrar no 
site https://www.vdibrasil.com e a contratar serviços da VDI. 
6.2. O usuário se compromete a fornecer informações verídicas sobre seus dados. 
6.3. Ao se cadastrar com o nome de uma empresa, o usuário garante que é funcionário e tem 
as devidas permissões para utilizar o nome da empresa no cadastro. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A Política expressa neste documento será regida, interpretada e executada de acordo com as 
leis da República Federativa do Brasil, independentemente de quaisquer divergências dessas 
leis com as de outros países. O Foro da cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, será 
competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta Política. O usuário consente, 
expressamente, com a competência desse Foro e renuncia à competência de qualquer outro 
Foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
8. CONTATO 
Em caso de qualquer dúvida quanto ao conteúdo desta Política de Privacidade, favor entrar em 
contato com a VDI através do e-mail: administrativo@vdibrasil.com.br   


