
 
1ª EDIÇÃO DO CSD-ABPI MOOT – COMPETIÇÃO DE ARBITRAGEM EM 

PROPRIEDADE INTELECTUAL DO CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS DA 
ABPI 

 

Política de proteção de dados pessoais 

 
Somos a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n. 30.892.749/0002-32, com sede na Al. dos Maracatins, 1.217 
– 6º Andar, cj. 608 em Moema, São Paulo, SP, 04089-014, mais especificamente o seu Centro 
de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-ABPI), que tem como objetivo o 
controle e gerenciamento dos procedimentos de soluções alternativas de disputas, inclusive as 
relativas a nomes de domínio de internet, ao lado dos procedimentos de mediação e de 
arbitragem. 
 
Esta Política de Privacidade descreve as práticas de processamento de dados relacionadas à I 
Competição de Arbitragem da ABPI (Competição), não tendo como objetivo substituir qualquer 
outro documento ou política de privacidade que possam ser emitidos pelo CSD-ABPI ou pela 
ABPI em outros contextos de tratamento de dados. 
 
Neste documento, compartilhamos com vocês nossa Política de Proteção de Dados Pessoais 
(Política). 
 
Nosso objetivo e o nosso compromisso 
 
Precisamos dos seus dados pessoais para fornecer nossos serviços, mas estamos 
comprometidos em usar somente os dados necessários, de forma transparente, respeitando a 
sua privacidade. Pretendemos, com esse documento, informar como tratamos os dados dos 
nossos clientes, esclarecendo regras e diretrizes para a realização de operações de tratamento 
de dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 
Poderemos modificar esse documento a qualquer momento, mas fique tranquilo que você será 
avisado na própria plataforma ou por e-mail, se tiver optado por receber nossas comunicações. 
 
Definições que podem ser úteis 
 
Abaixo trazemos algumas definições para auxiliar na compreensão dos termos usados nesta 
política, a saber: 

 Dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 

 Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

 Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. 

 Controlador: pessoa a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais. Neste caso, somos nós. 

 Operador: pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador. 



 
 Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). 

 Tratamento: qualquer operação realizada com dados pessoais, como a coleta, a 
recepção, a utilização, o acesso, a reprodução, o armazenamento e a eliminação, entre 
outras. 

 Bloqueio: suspensão temporária de operação de tratamento, mediante guarda do 
dado pessoal ou do banco de dados. 

 Eliminação: exclusão de dado armazenado em banco de dados. 

 Autoridade Nacional de Proteção de Dados: órgão da administração pública em 
vias de implementação responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento 
da LGPD. 

 Cookies: arquivos ou informações que podem ser armazenados em seus dispositivos 
quando você acessa nosso portal ou nossos canais digitais, ajudando a identificá-lo e 
a personalizar a navegação de acordo com as suas preferências. 

Dados pessoais tratados por nós 

Coletamos de você algumas informações para possibilitar a realização da Competição, o que 
pode ser fornecido diretamente por você, por terceiros ou coletadas automaticamente. 

Quando você se cadastra para participar da Competição, trataremos seus dados pessoais como 
nome, documento de identidade, instituição a qual está vinculado, telefone de contato, e-mail 
e dados financeiros. Se você se cadastrar para ser árbitro da Competição, trataremos estes 
mesmos dados, além de informações do seu currículo profissional e o seu endereço de 
LinkedIn. Como ouvinte, trataremos apenas nome, documento de identidade e e-mail. O não 
fornecimento de dados obrigatórios relativos a uma atividade em particular impede o ingresso 
naquela atividade. 

Esses dados servirão para entrarmos em contato com você, enviarmos certificado de 
participação e organizarmos a sua participação na competição. Os dados financeiros serão 
utilizados apenas para processamento do pagamento da taxa de participação da competição, 
o que será feito por um operador. 

No dia da competição, sua imagem e voz serão dados tratados pois as sessões serão gravadas. 
Logo, se tivermos o seu consentimento, esses dados serão utilizados com a finalidade de 
melhorarmos próximas edições e divulgar o evento após a sua realização. 

Porém, não tratamos cookies ou dados de comportamento, que poderiam ser observados em 
sua navegação no site. 

Princípios do tratamento 

O tratamento de dados pessoais que realizamos obedece rigorosamente aos seguintes 
princípios: 



 
 Finalidade: o tratamento será realizado sempre para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular dos dados (no caso, você). 

 Adequação: o tratamento será realizado de forma compatível àquela finalidade que 
tiver sido indicada. 

 Necessidade: o tratamento será realizado envolvendo apenas os dados necessários 
à obtenção de suas finalidades. Não coletaremos nada em excesso. 

 Livre acesso: os titulares terão direito à consulta facilitada e gratuita sobre a forma 
e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. 

 Qualidade: você terá garantida a exatidão, clareza, relevância e atualização de seus 
dados. 

 Transparência: você terá acesso a informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre a realização do tratamento. 

 Segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. 

 Prevenção: adotamos medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do 
tratamento de dados pessoais. 

 Não discriminação: não realizamos tratamento de dados pessoais com finalidades 
discriminatórias ilícitas ou abusivas. 

 Responsabilização: adotamos medidas voltadas à observância e ao cumprimento 
das normas de proteção de dados pessoais pelos nossos parceiros. 

Seus direitos como titular de dados pessoais 

Você poderá solicitar informações relacionadas aos itens abaixo a partir do envio de e-mail 
a moot@csd-abpi.org.br, contendo o seu nome, e-mail e a natureza da sua solicitação. 
Garantimos a resposta aos requerimentos abaixo, mas podemos verificar sua identidade antes. 
Em alguns casos, os direitos descritos podem estar sujeitos a limitações legais. 

 Existência: confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; 

 Acesso: acesso aos seus dados pessoais; 

 Correção: correção de seus dados pessoais que estejam incompletos, inexatos ou 
desatualizados; 

 Anonimização, bloqueio ou eliminação: a anonimização, o bloqueio ou a 
eliminação de seus dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a LGPD e a eliminação de seus dados pessoais tratados com o 
seu consentimento. 

 Portabilidade: portabilidade de seus dados pessoais a outro fornecedor de serviço; 



 
 Informações: informação das entidades públicas e privadas com as quais 

compartilhamos seus dados pessoais; e 

 Revogação: revogação do consentimento dado para que tratemos seus dados 
pessoais. 

Utilização de seus dados pessoais 

Coletamos suas informações para possibilitar a sua participação na Competição como 
participante, árbitro ou ouvinte. Não vendemos, alugamos nem compartilhamos suas 
informações pessoais para ou com terceiros de nenhuma outra forma além da 
descrita nessa Política. Podemos usar essas informações para: 

 Autenticar e proporcionar acesso à página da Competição. 

 Processar transações financeiras. 

 Enviar e-mails sobre a Competição a você. 

 Registrar seus direitos, se houver, a suporte técnico ou outras vantagens que podem 
ser disponibilizadas a usuários registrados. 

 Responder solicitações, perguntas e preocupações direcionadas ao atendimento ao 
cliente. 

 Administrar sua conta. 

 Investigar, prevenir ou agir em relação a atividades ilegais e/ou violações de nossos 
Termos de Serviço. 

Período de tratamento de dados pessoais 

Armazenaremos seus dados até quando eles deixarem de ser necessários ou pertinentes para 
a finalidade para a qual foram coletados, isto é, até a finalização da Competição e a entrega 
dos certificados de participação. Cumprindo essa função, os dados serão eliminados. 

Os dados só não serão eliminados quando forem necessários para o cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória. 

Compartilhamento dos dados pessoais 

Usamos uma ou mais empresas externas de processamento de pagamentos por cartão de 
crédito para lhe cobrar pela taxa de participação na Competição. Tais empresas não retêm, 
compartilham, armazenam ou usam informações pessoais para nenhuma outra finalidade. Os 
servidores que hospedam as nossas bases de dados estão em território nacional, garantindo 
o mesmo nível de segurança e proteção que nós. 

Segurança de dados pessoais 

Mantemos controles de segurança para proteger seus dados pessoais, como medidas contra 
acessos não autorizados no sistema, acesso restrito em que estão as informações pessoais, 
medidas institucionais (como programas de segurança da informação). 



 
No entanto, toda medida pode falhar. Recomendamos, assim, que você tome medidas para se 
proteger, como, por exemplo, não compartilhar credenciais de login, não enviar informações 
confidenciais usando métodos não seguros e proteger seus dispositivos, como computadores 
e smartphones com senhas. 

Entre em contato conosco 

Somos controladores dos dados pessoais a que refere esta Política e você pode nos contatar 
pelos meios abaixo. 

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira 
da Propriedade Intelectual 

E-mail: moot@csd-abpi.org.br 

Última atualização: junho de 2021 

 


