
 

Política de Privacidade  
 
A PACA (Pan American Christian Academy) tem o compromisso com a 
transparência, a privacidade e a segurança dos dados de titulares durante 
todo o ciclo de tratamento dos dados pessoais. Para que entendam 
melhor quais informações tratamos, detalhamos a seguir nossa Política 
de Privacidade.  
 
Que tipo de informações pessoais e com qual finalidade coletamos e 
as utilizamos?  
 
Tratamos diferentes categorias de dados a depender do tipo de titular de 
dados, sendo:  
• No acesso ao site não coletamos informações pessoais dos 

visitantes, apenas registramos a informação de acesso àqueles que 
efetuam login em nossa área restrita.  

• Candidatos a funcionários: Tratamos dados dos currículos 
enviados voluntariamente por seus titulares quando temos algum 
processo seletivo para ocupar vaga em nosso quadro de 
funcionários.  

• Candidatos a alunos: Tratamos dados dos candidatos a alunos e 
seus responsáveis, necessários ao processo de seleção.  

• Alunos: Tratamos dados de alunos, necessários à prestação do 
serviço educacional, bem como garantir sua segurança física e 
psicológica, dentro do que é determinado pelos órgãos de 
educação.  

• Pais e Responsáveis: Tratamos dados de pais e responsáveis 
acadêmicos e responsáveis financeiros, necessários para a 
prestação do serviço educacional contratado e para prestar 
informações aos órgãos governamentais.  

• Funcionários/Colaboradores: Tratamos dados de funcionários e 
colaboradores, necessários à execução do contrato de trabalho e 
para prestar informações aos órgãos governamentais.  



 
• Visitantes: Tratamos Nome, Foto e Número da Identidade de 

nossos visitantes para fazer o controle de acesso e zelar pela 
segurança de todos.  

• Fazemos o controle de acesso e temos as imagens gravadas pelo 
sistema de CFTV de todas as pessoas que acessam nosso Campus e 
em algumas situações dados biométricos também são utilizados 
para o controle de acesso.  

 
Como protegemos os seus dados?  
Mapeamos os processos que tratam dados pessoais e elencamos os 
potenciais riscos à Privacidade e Proteção de Dados, buscando 
continuamente a mitigação dos riscos através de treinamento e da 
adoção de medidas técnicas e organizacionais aplicadas aos nossos 
processos e sistemas de informação.  
 
Com quem compartilhamos seus dados?  
 
A PACA compartilha alguns dados com empresas parceiras, necessários 
à prestação de serviços complementares. A PACA compartilha apenas 
os dados estritamente necessários para que as empresas possam 
contactar os pais/responsáveis. A PACA possui assinado com essas 
empresas, termo de confidencialidade e termo de declaração de 
adequação à Lei Geral de Proteção. São exemplos de serviços 
complementares: fornecimento de serviço de alimentação, intermediação 
do serviço de fotografia escolar, intermediação no fornecimento de 
serviço de viagens escolares e intermediação do fornecimento de 
atividades After-school.  
 
Também compartilhamos dados com as instituições do governo Federal 
e do estado de São Paulo para atender às exigências legais, como por 
exemplo: enviamos dados de censo escolar para a Secretaria de 
Educação, Dados de funcionários para o Ministério do Trabalho e 
Receita Federal.  
 



 
Durante quanto tempo armazenamos seus dados pessoais?  
Seus dados pessoais ficam armazenados enquanto durar a necessidade de 
cumprimento das obrigações legais ou de prestação de algum serviço ao 
próprio titular. Para esclarecer qualquer dúvida ou para maiores 
informações, esteja a vontade para contactar-nos através do email: 
dpo@paca.com.br.  
 
PACA’s Privacy Policy  
 
Pan American Christian Academy (PACA) is committed to 
transparency, privacy and security of personal user data during all 
phases of data handling and use. In order for you to better understand 
what data we handle, you can find details of our Privacy Policy below.  
 
What kind of personal information and for what purpose do we collect 
and use it?  
 
We handle different categories of data depending on the type of the 
personal data, as follows:  
• When accessing the website, we do not collect personal 

information from visitors, we only record access information for 
those who log in to our restricted area.  

• Employee Candidates: We process data from voluntarily provided 
applications and résumés as part of our hiring processes.  

• Student Candidates: We process student candidate and guardian 
data as necessary for the PACA admissions selection process.  

• Students: We process student data necessary for the provision of 
educational services, and as needed to ensure students’ physical 
and psychological safety, within what is determined by 
government agencies.  

• Parents and Guardians: We process parent and guardian personal 
data as necessary for the provision of contracted educational 
services and to provide information to governmental agencies.  



 
• Employees/Consultants: We process employee and consultant 

personal data as necessary for the execution of employment 
contracts and to provide information to government agencies.  

• Visitors: We process visitor data for campus access control to 
ensure the safety of our community.  

• For those who access our campus, we process necessary data to 
provide security such as access control data and images recorded 
by the CCTV system and in some situations biometric data is also 
used for access control.  

 
How do we protect your information?  
We evaluate our personal data handling processes to identify potential 
privacy and data protection risks. We continually seek to mitigate these 
risks through training and the adoption of technical and organizational 
measures applied to our processes and information systems.  
 
Who do we share your data with?  
PACA shares some data with partner companies as needed to provide 
complementary services. PACA only shares data that is strictly 
necessary for companies to contact parents/guardians. PACA requires 
signed confidentiality agreements and General Data Protection Law 
statements of compliance with these companies. Examples of 
complementary services are: provision of food service, provision of 
school photography service, provision of school travel service, and 
provision of after-school activities.  
 
We also share data with Federal Government and state of São Paulo 
institutions to comply with legal requirements, such as: we send school 
census data to the Department of Education, Employee data to the 
Ministry of Labor and the Brazilian Internal Revenue Service.  
 
How long do we store your personal data?  



 
Personal user data is stored for as long as we need to comply with 
ongoing legal obligations. To clarify any doubts or for more 
information, please feel free to contact our data protection officer via 
email: dpo@paca.com.br. 
 


