
 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

BRAZIL AT SILICON VALLEY – CONFERÊNCIA 

Data da última atualização: 29 de dezembro de 2022 

 

 

Brazil at Silicon Valley Inc. (“BSV”, “Nós”) é uma organização sem fins lucrativos 

constituída no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, liderada por 

estudantes de Stanford e Berkeley que visa melhorar a competitividade do Brasil por 

meio de inovação e tecnologia. Entendemos que o progresso e o desenvolvimento da 

economia brasileira dependem da nova onda de inovação e tecnologia que surgiram 

nos últimos anos e que se concentraram, principalmente, na Califórnia.  

 

Na busca dessa finalidade, anualmente nos mobilizamos para liderar a criação de novos 

produtos que visam a difusão de conteúdos de ponta voltados para a inovação, 

empreendedorismo e tecnologia. Nosso principal foco no momento é a Brazil at Silicon 

Valley – Conferência (“Conferência”), um evento anual que reúne os mais influentes 

executivos, empresários, especialistas e formuladores de políticas brasileiros, para 

discutir temas relevantes para o desenvolvimento tecnológico do país. Também 

contamos com painéis digitais, repórteres, podcasts e newsletters, que visam divulgar 

ideias e pensamentos a quem tiver interesse em fazer a diferença para o Brasil.  

 

A Conferência também conta com palestrantes e empreendedores que não são 

brasileiros. Todavia, a presente Política apenas se aplica aos nossos convidados que 

tenham tido seus Dados Pessoais coletados em território brasileiro. 

 

A BSV respeita a sua privacidade e reconhece a importância de explicar a Você como 

lidamos com os seus Dados Pessoais, ou seja, informações relacionadas a uma pessoa 

natural identificada ou identificável (“Dados Pessoais”). Por este motivo, criamos esta 

política de privacidade (“Política”), para que possamos explicitar, de maneira clara e 

objetiva, como coletamos e tratamos os seus Dados Pessoais, para quais finalidades e 

com quais terceiros eles poderão ser compartilhados.  

 

O conteúdo desta Política é o seguinte: 

 

1. Quais Dados Pessoais coletamos e tratamos  

2. Para quais finalidades coletamos os Dados Pessoais  

3. Armazenamento e exclusão de Dados Pessoais 

4. Quem mais terá acesso aos Dados Pessoais  

5. Transferência Internacional dos Dados Pessoais  

6. Quais os seus direitos com relação a esses Dados Pessoais 

7. Você precisa fornecer o seu consentimento para a BSV usar os seus 

Dados Pessoais conforme descrito nesta Política? 

8. Como protegemos os seus Dados Pessoais  



 

 
- 2 - 

 

9. Dados Pessoais de menores de 18 (dezoito) anos  

10. Website de terceiros 

11. Alterações nesta Política 

12.  Como fazer uma reclamação 

 

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13,709/2018 (“LGPD”), a BSV é 

considerada a “Controladora” dos seus Dados Pessoais. Se após a leitura desta 

Política Você ainda tiver qualquer dúvida ou, por qualquer razão, precisar se 

comunicar conosco para assuntos envolvendo os seus Dados Pessoais, Você pode 

entrar em contato pelo seguinte email: financeiro@brazilatsiliconvalley.com 

 

1. Quais Dados Pessoais coletamos e tratamos  

 

Os nossos eventos anuais reúnem um público bem abrangente. Dessa forma, para 

a Conferência, todos aqueles que estiverem presentes, sejam convidados, 

patrocinadores, palestrantes, moderadores, estudantes ou padrinhos estarão 

sujeitos ao conteúdo desta Política (em conjunto, “Convidados”).  

 

Nós assumimos o compromisso de coletar apenas os Dados Pessoais necessários 

para efetivar a sua participação na Conferência, o que inclui informações que possam 

nos ajudar na resolução de possíveis problemas e melhoria de nossos serviços. 

Lembramos que nossos Convidados são especialmente selecionados para atender 

aos nossos eventos, de maneira a fornecer a Você a melhor experiência possível.  

 

Desta forma, para permitir o registro e a sua identificação na Conferência, poderemos 

coletar as seguintes informações: nome, pronomes, gênero, raça, cargo, empresa ou 

órgão público e indústria em que trabalha, e-mail, número de RG, número de CPF, 

passaporte, número de telefone, data de nascimento e endereço. Todas essas 

informações poderão ser obtidas, entre outras formas, por meio de um formulário que 

enviaremos previamente a Você.  

 

Durante a realização da Conferência, poderão ser realizadas filmagens e fotografias, 

inclusive por equipes de reportagem, para publicação nas páginas e redes sociais da 

BSV, alimentando a nossa base para materiais de divulgação no futuro, bem como 

em sites e outros meios de divulgação da imprensa. Desse modo, os Convidados 

declaram-se cientes que sua imagem e voz poderão ser reproduzidas em 

apresentações audiovisuais, publicações em redes sociais e divulgações em páginas 

da Internet e materiais físicos. 

 

É importante esclarecer que, ao solicitarmos suas informações por meio do 

formulário, Você terá a opção de recusar fornecer essas informações a Nós. Todavia, 

caso se recuse a fornecer suas informações, não será possível efetuar sua inscrição 

na Conferência.  
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2.  Para quais finalidades coletamos os Dados Pessoais  

 

Os Dados Pessoais coletados são utilizados para efetivar a sua inscrição na 

Conferência e permitir que Você tenha acesso à sua programação, bem como para 

que a BSV possa se comunicar com Você. De forma geral, seus Dados Pessoais 

podem ser utilizados para: 

 

• Permitir a sua participação na Conferência;  

• Identificar e autenticar o Convidado;  

• Entrar em contato com o Convidado (por e-mail, correio, mensagens de texto 

e/ou telefone); 

• Enviar materiais de publicidade e marketing; 

• Gerar conhecimento, inovar e/ou desenvolver novas ideias para os nossos 

futuros eventos;  

• Enviar e-mails de confirmação da inscrição, material complementar, pesquisa 

de avaliação e outras informações sobre a Conferência; 

• Elaborar listas de inscritos e de presença; 

• Disponibilizar dados de inscritos aos apoiadores institucionais e 

patrocinadores; 

• Executar nossas operações logísticas; 

• Realizar inscrição em webinars;  

• Publicar Podcasts em nossa plataforma;  

• Enviar newsletter;  

• Confeccionar crachá de identificação; 

• Monitorar e analisar o histórico de participações dos Convidados; 

• Emitir certificados de participação. 

 

 

3. Quem mais terá acesso aos Dados Pessoais  

 

A BSV não vende ou comercializa os seus Dados Pessoais. No entanto, poderemos 

compartilhar os seus Dados Pessoais com:  

 

(i) Prestadores de serviço auxiliares, como, por exemplo, serviços de infraestrutura 

e logística;  

 

(ii) Autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre 

que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, na 

medida do previsto em lei; e 

 

(iii) Patrocinadores da Conferência. 
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4. Transferência Internacional dos Dados Pessoais  

 

Seus Dados Pessoais são transferidos para os Estados Unidos, país sede da 

Conferência. Nesse caso, adotaremos todas as medidas adequadas e aquelas 

exigidas por lei para assegurar que seus Dados Pessoais continuem devidamente 

protegidos, e que essa transferência seja realizada de acordo com um dos 

mecanismos previstos na LGPD e em quaisquer outras regulamentações aplicáveis. 

 

6. Quais os seus direitos com relação a esses Dados Pessoais 

 

Nos termos da LGPD, você tem direito a: 

 

• Obter confirmação de que realizamos o tratamento dos seus Dados 

Pessoais. Em atendimento a essa solicitação, iremos informá-lo se 

realizamos tratamento de seus Dados Pessoais ou não.  

• Acessar seus Dados Pessoais. Caso tenha interesse, Você pode receber 

um relatório no qual apresentamos os Dados Pessoais de sua titularidade 

tratados por Nós. 

• Corrigir Dados Pessoais que estejam incompletos, inexatos ou 

desatualizados. Caso Você entenda que seus Dados Pessoais estão 

incorretos, pode solicitar a correção, indicando o que precisa ser alterado e 

por quê. É possível que solicitemos algum comprovante para realizar a 

alteração. 

• Solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais 

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o 

disposto na LGPD. Caso Você entenda que estamos tratando seus Dados 

Pessoais de forma desnecessária, excessiva ou em desconformidade com a 

LGPD, pode solicitar que os Dados Pessoais sejam anonimizados, 

bloqueados ou eliminados.  

• Solicitar a portabilidade dos seus Dados Pessoais a outro fornecedor de 

serviço ou produto, observados os nossos segredos comerciais e 

industriais, após a regulamentação pela Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (“ANPD”). Você é o titular de seus próprios Dados 

Pessoais. Portanto, Você pode requerer que esses Dados Pessoais sejam 

transferidos a outro fornecedor de serviço ou produto, de acordo com 

regulamentação da ANPD, desde que sejam respeitados segredos 

comerciais e industriais. 

• Solicitar eliminação dos Dados Pessoais tratados com base no seu 

consentimento, exceto nas hipóteses de conservação de Dados 

Pessoais previstas em lei. Caso haja tratamento de seus Dados Pessoais 

com base em consentimento, Você pode solicitar a eliminação desses Dados 

Pessoais. No entanto, a LGPD autoriza a conservação de Dados Pessoais 

para fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória; estudo por órgão 
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de pesquisa, garantida, se possível, a anonimização; transferência a terceiro 

e uso exclusivo do controlador, desde que anonimizados. 

• Obter informação sobre com quem compartilhamos seus Dados 

Pessoais. Você pode solicitar que informemos com quais entidades Nós 

compartilhamos os seus Dados Pessoais. 

• Obter informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu 

consentimento e as respectivas consequências. Quando o consentimento 

for utilizado como base legal para o tratamento de Dados Pessoais, Você tem 

o direito de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer 

consentimento e as consequências da negativa. 

• Revogar seu consentimento para o tratamento dos seus Dados 

Pessoais. Caso haja tratamento de seus Dados Pessoais realizado com base 

em consentimento, Você pode revogar esse consentimento. Com isso, 

qualquer tratamento de seus Dados Pessoais que esteja sendo feito com 

base no consentimento será interrompido. 

• Opor-se a tratamento que viole a LGPD. Caso Você entenda que estamos 

tratando seus Dados Pessoais de maneira contrária à LGPD, Você pode 

opor-se a esse tratamento. A solicitação será analisada com cuidado e, caso 

seja aceita, o tratamento de seus Dados Pessoais que estiver em 

desconformidade com a LGPD será interrompido. 

• Solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 

tratamento automatizado de seus Dados Pessoais. É possível que sejam 

tomadas decisões baseadas no tratamento automatizado de seus Dados 

Pessoais. Caso isso ocorra, Você pode solicitar a revisão dessas decisões. 

• Peticionar em relação aos seus Dados perante a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados. Caso entenda necessário, Você pode peticionar em 

relação a seus Dados Pessoais perante a ANPD. 

 

Você pode exercer quaisquer dos direitos acima enviando um e-mail para 

financeiro@brazilatsiliconvalley.com. 

 

Antes de respondermos a uma solicitação para exercício dos direitos mencionados 

acima, podemos solicitar que você nos forneça algumas informações para 

confirmarmos sua identidade. 

 

7. Você precisa fornecer o seu consentimento para a BSV usar os 

seus Dados Pessoais conforme descrito nesta Política? 

 

A LGPD estabelece diversas situações em que é permitido o tratamento de Dados 

Pessoais independentemente do consentimento do titular daqueles Dados Pessoais. 

São as chamadas “bases legais para o tratamento de dados”.  
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Isso significa que, em alguns casos poderemos coletar e tratar os seus Dados 

Pessoais independentemente do seu consentimento (se houver uma “base legal” 

prevista na LGPD que nos permita fazer isso), como para a execução de contrato 

com Você, para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias, para o exercício 

regular de direito em contrato ou em processos judiciais, administrativos e arbitrais, 

para cumprir com legítimos interesses da BSV ou de terceiros, entre outras. 

 

Em outros casos pediremos o seu consentimento para usar os seus Dados Pessoais. 

É importante notar que a revogação do seu consentimento apenas nos obrigará a 

cessar o tratamento de Dados Pessoais feito exclusivamente com base em 

consentimento. 

 

8. Como protegemos os seus Dados Pessoais 

 

Nós armazenamos seus Dados Pessoais de forma segura em locais de acesso 

restrito. Nós armazenamos seus Dados Pessoais em data centers de terceiros que 

podem estar localizados nos Estados Unidos, na Europa (Irlanda, Países Baixos, 

Dinamarca, Finlândia e Bélgica), Chile, Taiwan e/ou Cingapura. Atualmente, 

utilizamos serviços de computação em nuvem prestados pelo Google Drive. Antes 

de enviar os seus Dados Pessoais para armazenamento em outros países, nós 

adotamos medidas adequadas para assegurar que seus Dados Pessoais continuem 

protegidos.   

 

9. Dados Pessoais de menores de 18 (dezoito) anos  

 

O eventual tratamento de Dados Pessoais de crianças e adolescentes será feito na 

forma da lei e obedecendo a todas as exigências específicas, inclusive com a 

obtenção do consentimento por um dos pais ou responsável, caso aplicável. 

 

10. Website de terceiros 

 

A nossa plataforma, disponibilizada através do site 

https://www.brazilatsiliconvalley.com/pt-BR, oferece links para outros sites na 

Internet, principalmente relacionados aos nossos patrocinadores. A BSV não se 

responsabiliza por esses websites e pelos conteúdos fornecidos por esses websites 

e, ainda, não compartilha, subscreve, monitora, valida ou aceita a forma como esses 

websites ou ferramentas de armazenamento de conteúdo coletam, processam e 

transferem suas informações pessoais e privadas. As práticas de uso de informação 

ou o conteúdo de tais outros sites são regidos pelas declarações de privacidade 

desses outros sites. Recomendamos que Você consulte as respectivas políticas de 

privacidade desses websites para se informar adequadamente a respeito do uso de 

suas informações.  

 

https://www.brazilatsiliconvalley.com/pt-BR
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11. Alterações nesta Política 

 

A BSV pode alterar as disposições desta Política a seu critério e a qualquer tempo.  

 

Toda vez que alterarmos esta Política de maneira substancial, essas alterações 

serão válidas, eficazes e vinculantes após serem: (1) divulgadas na plataforma; e/ou 

(2) enviadas por e-mail a Você. 

 

Você deverá verificar a versão atualizada desta Política toda vez que visitar a 

plataforma. 

 

12. Como fazer uma reclamação 

 

Você pode fazer uma reclamação ou esclarecer dúvidas por meio dos endereços de 

e-mail informados acima.  

 

Você também pode enviar uma mensagem à Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados, mas pedimos que Você tente solucionar eventuais questões diretamente 

conosco, já que nossa principal preocupação é manter nossos Convidados satisfeitos 

com nossos serviços e nos esforçaremos para cumprir essa missão por meio de uma 

comunicação fácil e atenciosa. 

 


