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ORIENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 
 

 
Desde o ano 2018 os Estados Unidos da América aplicam em âmbito Nacional a CCPA “California Consumer Privacy Act of 
2018”. No ano de 2020 a referida Lei entrou em vigor no Brasil, portanto é preciso emitir alerta sobre a LGPD, suas 
implicações e a gestão de dados dos estudantes da UniLogos.  
 
Os parceiros e colaboradores da UniLogos devem se atentar para as orientações que serão passadas sob pena de 
responsabilização civil e criminal de âmbito nacional e internacional em caso de descumprimento das normas de da CCPA e 
LGDP.  
 
Em resumo a UniLogos orienta que nenhuma informação de origem pessoal como: dados, documentos, imagens e similares 
sejam repassados a quem quer que seja através de qualquer meio (físico ou digital) sem a plena anuência de seu titular, em 
especial as descritas nos Art. 7 e 11 da Lei nº 13.709/2018. As consultas realizadas à Universidade devem ser acompanhadas 
de termo de autorização do titular do direto de proteção de dados ou de autoridade policial/judicial em caso de investigação, 
que após analisada por setor jurídico e com finalidade descrita.  
 
Os parceiros e colaboradores devem se atentar para essa normativa. A transgressão de tal orientação ensejará ações na 
esfera judicial, vez que as penas aplicadas face a Instituição Educacional são severas, desta forma temos o dever de tratar o 
assunto com todo rigor. 
 
Através deste ofício todo o Corpo docente, parceiros e colaboradores se encontram notificados sobre os cuidados que devem 
ter a respeito dos dados pessoais, documentos e imagem de documentos dos alunos vinculados direta e indiretamente a 
UniLogos.  
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