15. Campo de exclusão/limitação de dados
A São Judas Tadeu busca aprimorar a sua experiência USUÁRIO por meio de ferramentas
específicas e reconhecimento de suas preferências, tornando o acesso, busca e utilização do
nosso site cada vez mais funcional, os dados cadastrados são colhidos e tratados na forma
estabelecida em nossa Política de Privacidade, que você poderá consultar a qualquer momento
clicando aqui: Politica de privacidade
Se você discordar ou tiver dúvida a respeito de qualquer ponto da nossa Política ou do
tratamento de seus dados, poderá entrar em contato com o nosso encarregado de dados por
meio do e-mail: encarregadolgpd@saojudastadeu.edu.br.
Todavia, se você deseja alterar a forma de acesso aos dados conforme a Política de Privacidade
da São Judas Tadeu, neste ambiente você poderá:
i. alterar seus dados informados;
ii. requerer a limitação do uso de seus dados pessoais;
iii. manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais;
iv. solicitar a portabilidade dos dados cadastrais, em formato legível, para outro Controlador do
mesmo ramo de nossa atuação;
v. requisitar o descadastramento de envio de material publicitário.
Para concluir sua solicitação você deverá nos informar a justificativa do seu pleito para que
possamos lhe informar o prazo de cumprimento e as ações que serão afetadas.
Esclarecemos que esta plataforma é restrita ao cadastro dos USUÁRIOS no site
http://www.saojudastadeu.edu.br/, caso você seja um aluno e deseje alterar seu cadastro há uma
ferramenta específica disponibilizada no Portal do Aluno.
I. Alteração dos dados pessoais
Caso algum dado informado no site para sua identificação tenha sido alterado desde o seu
cadastro, você poderá alterá-lo por meio das seguintes etapas:
- Qual dado você deseja alterar?
€ Nome
€ Telefone
€ Endereço

€ E-mail
€ Outro
Qual? ________________
- Por que você deseja alterar este dado?
€ Alteração do nome social
€ Mudança
€ Não utilizo o telefone/e-mail indicado anteriormente
€ O telefone/e-mail está desativado
€ Outra razão (Abrir campo para inserir justificativa)
Você concorda que seu cadastro junto à São Judas Tadeu será alterado de acordo com as
informações prestadas nesta solicitação? Eu concordo.
II. Limitação dos dados pessoais
Todos os dados solicitados nos cadastros disponibilizados pela São Judas Tadeu, têm por
finalidade identificar você no nosso sistema, personalizar sua experiência e permitir a utilização
dos serviços prestados.
Caso você não concorde com qualquer dos dados requeridos informe-nos por meio das etapas
seguintes.
- Você deseja limitar o uso de qual dado informado?
€ Nome
€ Telefone
€ Endereço
€ E-mail
Qual? _________________
- Qual a razão para você solicitar a limitação de uso deste dado?
Inserir campo para justificativa.

- Você vislumbra outra alternativa para continuidade do acesso ao site sem os dados
informados?
€ Não
€ Sim. Qual? ____________________________.
Na sequência, a depender do dado indicado, inserir o seguinte texto.
Nome e CPF: A São Judas Tadeu depende do dado em questão para identificá-lo no sistema,
caso você opte pela limitação destes dados você não poderá continuar a usufruir os serviços
prestados e deverá descontinuar seu acesso ao site.
Telefone, endereço e e-mail: A São Judas Tadeu utiliza o(s) dado(s) para contatá-lo e
certificar-se de que se trata de você no caso de recuperação de cadastro. A limitação destes
dados pode inviabilizar estas funções do seu cadastro.
Você concorda que seu cadastro junto à São Judas Tadeu será alterado de acordo com as
informações prestadas nesta solicitação? Eu concordo.
III. Oposição de dados
A informação de quais dados você se opõe?
€ Nome
€ Telefone
€ Endereço
€ E-mail
€ Outro
Qual? _________________
Por que você se opõe à informação destes dados?
_______________________________
Você vê alguma alternativa a estes dados?
€ Não
€ Sim. Quais? ___________________

Seu cadastro não poderá ser excluído dos cadastros da São Judas Tadeu em face dos serviços
prestados, todavia, considerando sua solicitação, os dados serão mantidos somente para fins de
registro, de modo que não lhe contataremos com nossas futuras oportunidades.
Você concorda que seu cadastro junto à São Judas Tadeu será alterado de acordo com as
informações prestadas nesta solicitação? Eu concordo.
IV. Portabilidade dos dados informados
Quais dados você deseja solicitar portabilidade?
€ Nome
€ Telefone
€ Endereço
€ E-mail
€ Outro
Qual? _________________
Qual a finalidade da portabilidade?
______________________________
Qual a pessoa jurídica destinatária dos dados?
______________________________
Você concorda que seu cadastro junto à São Judas Tadeu será alterado de acordo com as
informações prestadas nesta solicitação? Eu concordo.
V. Do descadastramento de publicidade
Através dos dados cadastrais informados você recebe periodicamente material publicitário da
São Judas Tadeu.
Caso não seja de seu interesse continuar recebendo estes informativos, nos ajude a aprimorar
nosso serviço informando o motivo da sua solicitação:
€ Já atingi o objetivo e hoje sou aluno da São Judas Tadeu.
€ O material informativo não condiz com minha área de interesse.
€ Recebo o material informativo em frequência excessiva.

€ Outros. Qual? __________________________________
Há a possibilidade de readequarmos a publicidade que lhe é enviada?
€ Não.
€ Sim. De que forma? ________________________________
Agradecemos por nos ajudar, na etapa seguinte você poderá concluir o seu descadastramento.
€ Não desejo receber material publicitário referente às ofertas e promoções da São Judas Tadeu.

