TERMO DE USO, PRIVACIDADE E SEGURANÇA
SUA PRIVACIDADE
O Instituto Ayrton Senna (“IAS”) acredita que os usuários do seu Website têm todo o
direito de conhecer as práticas e recursos que o mesmo utiliza para a coleta,
armazenamento, tratamento e uso de informações de cada um deles. Através do nosso
Termo de Uso, Privacidade e Segurança (“Termo”), pretendemos esclarecer: (i) quais as
informações dos usuários são coletadas e por que as coletamos; (ii) como essas
informações poderão ser utilizadas; (iii) o que fazemos para proteger tais informações;
e (iv) quais são as opções oferecidas pelo Instituto Ayrton Senna para o acesso,
manutenção e/ou atualização dessas informações por parte dos usuários.
As diretrizes contidas neste Termo se aplicam unicamente às visitas feitas ao website
www.institutoayrtonsenna.org.br, operado pelo IAS. Por sua vez, os sites que possam
ser acessados através do website do IAS, podem ter termos diferentes dos dispostos
neste. Portanto, para maiores informações, por favor, examine os termos de privacidade
destes outros websites.
UTILIZAÇÃO DE COOKIES (COLETA DE INFORMAÇÕES)
Ao visitar o website do IAS ou acessar qualquer comunicação online por ele veiculada
ou, ainda, utilizar algum dos serviços oferecidos pelo website do IAS, o usuário poderá
permitir ou não a ativação de um recurso, amplamente utilizado por inúmeros websites,
denominado “cookie”. Trata-se de um recurso que armazena os dados de navegação do
próprio usuário em seu computador, disponibilizando-o, posteriormente ao IAS, para
que este possa identificar o perfil de cada usuário, como, por exemplo: seus hobbies,
interesses e hábitos de compra, o que é feito por meio de tecnologias analíticas: i)
permitindo, assim, que o IAS ofereça ao referido usuário uma experiência mais agradável
e personalizada em seu website, através da customização do conteúdo e das
propagandas, de acordo com seus interesses e preferências pessoais ou ii)
simplesmente, facilitando o acesso aos serviços disponibilizados no website e por meio
dele.

O rastreamento dos dados de navegação do usuário, por meio de cookies e/ou outras
tecnologias, independe do usuário ter se cadastrado ou fornecido quaisquer dados
pessoais ao website do IAS.
A maioria dos navegadores permite que você apague, bloqueie ou receba um aviso sobre
a ativação dos cookies e o armazenamento de informações através dele coletadas no
disco rígido do seu computador. Ao optar por bloqueá-los ou apagá-los, o IAS não poderá
restaurar qualquer customização da visualização do seu website, destinada a um
determinado usuário, de forma que, em futuros acessos a capacidade de customização
do website do IAS será limitada, bem como a experiência de navegação do usuário no
mesmo.
Consulte as instruções ou a tela de ajuda do seu navegador para obter mais informações
sobre estas funções: habilitar e desabilitar cookies e/ou apagar dados de navegação.
Caso o usuário mantenha referido registro ativo durante sua navegação no site do
Instituto Ayrton Senna, este reconhece e concorda que os seus dados de navegação no
site do Instituto Ayrton Senna poderão ser compartilhados com o Banco Itaú,
Instituição Financeira emissora do cartão de crédito Instituto Ayrton Senna ITAUCARD,
com a finalidade específica de oferta do referido cartão, que reverte ao IAS receita
aplicada em seus objetivos sociais.
COLETA E COMBINAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O IAS pode, ainda, através do consentimento expresso do usuário, solicitar o
fornecimento de informações pessoais, como, por exemplo: nome, e-mail, sexo, data de
aniversário, cidade e estado, para a participação em algumas atividades que o IAS
desenvolve através do seu website.
O fornecimento voluntário de tais informações será feito pelo usuário, que assim optar,
por meio do seu cadastro, com criação de login e senha, no próprio website. A partir
desse cadastro, o usuário poderá visitar o website “logado”, podendo, assim, participar
de atividades como quadro de mensagens, comentários, dentre outras que o IAS coloca
à sua disposição através de seu website, além de facilitar o preenchimento de eventuais
cadastros ou a aquisição de produtos e serviços.
Caso o usuário decida por não fazer seu cadastro, poderá navegar no website
normalmente, contudo, provavelmente, não poderá participar de determinadas
atividades, as quais são exclusivas dos usuários cadastrados.
O usuário tem o direito de nos informar se quer ou não ser contatado acerca de
produtos, serviços, promoções, concursos ou outras atividades ou ofertas, indicando sua
preferência no menu de opções, ao qual terá acesso após se cadastrar no website, ou
entrando em contato com o IAS pelo endereço de e-mail: ias@ias.org.br. Ainda assim,

em cada comunicação que receber do IAS, o usuário terá a oportunidade de indicar que
não deseja receber comunicações futuras, o que poderá ser feito através de um link de
descadastro presente nas mesmas.
Não obstante, o IAS pode compilar suas informações pessoais com as de outros
usuários, de forma que se tornem estatísticas, não permitindo a identificação
individual de cada usuário, podendo, posteriormente, compartilhar, comunicar,
transmitir e usar tais informações, inclusive para fins publicitários, sempre em
conformidade à lei e aos termos descritos neste Termo, com o que o usuário
expressamente concorda.
SEU CONSENTIMENTO
Caso opte pela apresentação de qualquer tipo de informação pessoal1, o usuário deve
saber que aceita e expressamente consente:
(i) a todos os termos contidos neste Termo de Uso, inclusive os que digam respeito à
coleta, armazenamento, tratamento e uso das informações pessoais;
(ii) que as informações fornecidas por você podem ser armazenadas e utilizadas para
os propósitos descritos neste documento, para uso privativo do IAS, o qual não
comercializará as informações fornecidas;
(iii) o IAS a compilar suas informações pessoais com as de outros usuários, de forma
que se tornem estatísticas, não permitindo a identificação individual de cada usuário,
podendo, posteriormente, compartilhar, comunicar, transmitir e usar tais
informações, inclusive para fins publicitários, sempre em conformidade à lei e aos
termos descritos neste instrumento;
(iv) que os seus dados poderão ser compartilhados com o Banco Itaú, Instituição
Financeira emissora do cartão de crédito Instituto Ayrton Senna ITAUCARD, com a
finalidade específica de oferta do referido cartão, que reverte ao IAS receita aplicada
em seus objetivos sociais;
e
(v) o IAS a disponibilizar tais informações pessoais a autoridades em decorrência de
determinação judicial ou legal, na forma da Lei 12.965/2014 e outras, bem como, no
caso de sensatamente acreditar que necessita fazê-lo para proteger a si, seus clientes
ou o público.
Para os propósitos descritos nos itens (iii) e (iv) o usuário, expressamente consente
com o fato de que os terceiros aqui mencionados podem estar num país estrangeiro.
1

Por exemplo: nome, e-mail, sexo, data de aniversário, cidade e estado

Além disso, caso o usuário opte pela apresentação de qualquer informação pessoal,
declara, expressamente, que todas as informações apresentadas são verdadeiras e
válidas.
Se desejar verificar, modificar ou complementar quaisquer informações pessoais
previamente fornecidas, clique aqui para se “logar”, utilizando o usuário e senha
cadastrados. Em caso de dúvidas, comentários ou, ainda, se desejar apagar os seus dados
pessoais, entre em contato com o IAS através do e-mail: ias@ias.org.br

ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Todos os dados pessoais coletados diretamente pelo IAS ou fornecidos pelo usuário ao
IAS, através do seu website, serão transferidos e armazenados através da plataforma
Google Analytics para o IAS.
Ao fornecer qualquer informação pessoal no website do IAS, todos os usuários, têm
total entendimento e dão o seu expresso consentimento, sem nenhuma dúvida, para
que tais informações sejam coletadas, transferidas, processadas e armazenadas no
local em que o IAS estiver hospedado na ocasião, nos termos do art. 11 da Lei
12.965/2014.
SEGURANÇA
O IAS esclarece que toma todas as precauções e cuidados possíveis para a manutenção
da segurança dos dados pessoais dos usuários, bem como, para impedir acessos não
autorizados, sempre através da utilização de uma tecnologia apropriada e de
procedimentos internos previamente estabelecidos.
O IAS, no entanto, não se responsabiliza por quaisquer danos oriundos da
utilização/navegação no seu website e nos sub websites de sua propriedade, bem como,
não poderá ser responsabilizado por problemas na utilização dos mesmos, tais como,
interrupções, falha técnica, indisponibilidade e/ou erros.
PRÁTICAS DE USO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AOS MENORES DE IDADE
O IAS declara e garante que seu website não contém qualquer conteúdo que incite
práticas ilícitas, contudo, por acreditar que os menores de idade que usam a internet
devem ter uma proteção especial, recomenda aos pais ou responsáveis que expliquem
aos seus filhos como funciona a segurança na Internet.
Recomendamos que os pais passem algum tempo on-line com seus filhos para que se
familiarizem com o conteúdo disponível no website do IAS e na internet em geral.

Ferramentas de controle para ajudar a criar um ambiente seguro para as crianças estão
à disposição através de diversos provedores de serviços on-line e de fabricantes de
software.
Não obstante, o IAS indica o site do Senninha: www.senninha.com.br, o qual
disponibiliza conteúdo desenvolvido especialmente para crianças e respeita os princípios
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, razão
pela qual jamais proverão quaisquer conteúdos classificados como impróprios a
menores de idade.
Os pais ou responsáveis de qualquer menor de idade, cujas informações pessoais
tenham sido coletadas por nós, podem pedir para examinar tais informações, para que
sejam apagadas (sujeito a certas restrições). Para obter mais informações de como fazer
isso, por favor, entre em contato com o IAS, por meio do e-mail: ias@ias.org.br.
DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os textos, fotografias, imagens, logomarcas e som presentes no site do IAS, são
protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, todos de
titularidade do próprio IAS ou que lhes foram outorgados sob licença por seus titulares.
É expressamente vedada a reprodução, cópia, publicação, republicação, transmissão,
modificação, adaptação total ou parcial, sob qualquer meio ou forma, ou qualquer forma
de utilização desses elementos que compõem o website do IAS, além daquelas
expressamente indicadas nos mesmos, ou que se destinem ao uso exclusivamente
pessoal, sendo certo que em hipótese alguma o usuário adquirirá quaisquer direitos
sobre os mesmos.
Assim, o usuário assume toda e qualquer responsabilidade de caráter civil e/ou penal
pela utilização indevida desses elementos, bem como, de todo e qualquer direito de
propriedade intelectual do site do IAS.
MATERIAL DO USUÁRIO
Se o usuário optar por enviar qualquer material, seja escrito, seja em imagens, aos
websites, estará, automaticamente, autorizando ao IAS, em caráter exclusivo, o uso
do referido material, em quaisquer mídias, da forma ampla, irrestrita, irretratável,
irrevogável e perpetuamente, sem que seja devida ao usuário qualquer compensação
ou remuneração a qualquer título em razão da autorização que é concedida.
Nesse caso, o usuário declara a licitude do material(ais) enviado(s), garantindo, desde já,
que não violam quaisquer direitos autorais de terceiros, tendo plenos direitos para
autorizar o seu uso pelo IAS, conforme disposto acima, e sendo o único responsável pelos

possíveis prejuízos causados em decorrência dessa garantia assumida, isentando o IAS
de quaisquer acusações ou medidas tomadas por terceiros.
No caso de envio de imagem pessoal, através de vídeo ou fotografia, nos mesmos moldes
o usuário concorda, expressamente, em conceder ao IAS, uma autorização ampla,
irrestrita, irretratável e irrevogável de uso de imagem e voz, para sua livre utilização, por
prazo indeterminado, e nos termos da Lei.
Não obstante a autorização ampla, irrestrita, irretratável e irrevogável que o usuário
automaticamente confere ao IAS ao enviar qualquer material, o IAS poderá contatar
referido usuário para formalizar o competente termo de licença ou cessão.
Ressalvada a utilização comercial, quaisquer outras formas de utilização ou não do
material e/ou imagem enviado(s) pelo usuário ficará a exclusivo critério do IAS, bem
como, a forma e o local onde esse material será veiculado, com o que o usuário, no
momento do envio do material, já estará expressamente concordando.
Em havendo interesse de uso comercial do material e/ou da imagem enviadas através
do site do IAS, inclusive de forma indireta, entraremos em contato através do e-mail
cadastrado.
O IAS não é responsável pelo acesso aos websites das empresas parceiras por meio dos
hiperlinks que disponibiliza no seu próprio website, bem como, pelo conteúdo dos
referidos sites, o que não inclui outros websites de sua titularidade.
O IAS se reserva o direito de fazer modificações, alterações, supressões em quaisquer
dados e/ou imagens constantes do seu website, o que inclui as imagens mencionadas no
parágrafo anterior, sem necessidade de prévio aviso ou comunicação específica aos
usuários.
O IAS se responsabiliza por manter confidenciais as informações pessoais enviadas pelos
usuários ao website de sua propriedade, a menos que o usuário venha a autorizar a sua
divulgação/disseminação expressamente.
Aplicam-se ao seu website e aos casos omissos deste Termo, as disposições constantes
no Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), na Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98), bem
como na Lei de Software (Lei 9.609/98) e o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).
NORMAS GERAIS PARA UTILIZAÇÃO
O direito à exploração e/ou utilização da imagem e do nome de Ayrton Senna da Silva
foi licenciado pela Ayrton Senna Empreendimentos Ltda. (“ASE”) para o Instituto Ayrton
Senna, para que o mesmo pudesse obter, através de seu sublicenciamento, parte dos
recursos necessários para atingir os objetivos para os quais foi criado. Assim, a
reprodução não autorizada, sob qualquer forma, meio ou recurso, bem como a

exploração e/ou utilização indevida da imagem e/ou do nome de Ayrton Senna da Silva
constitui violação dos direitos de exclusividade de uso garantidos à ASE, pelo piloto
Ayrton Senna da Silva, passível de medidas no âmbito penal e civil.
Assim sendo, o usuário declara estar de acordo com os termos deste Termo, que regem
o uso do website e dos sub websites de sua propriedade, bem como, de qualquer
informação coletada nos mesmos.

PERGUNTAS
Em caso de dúvidas, sugestões ou comentários sobre as nossas práticas de uso de
informações pessoais ou, ainda, sobre o Termo, nos termos aqui expostos, por favor,
entre em contato conosco pelo e-mail ias@ias.org.br ou escreva para Rua Dr.
Fernandes Coelho, 85, 15º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05423-040, A/C Branding
– núcleo de Digital e Mídia.
Informamos que no referido endereço, atenderemos somente consultas relacionadas ao
Termo e ao uso de informações pessoais.
ALTERAÇÕES
O Instituto Ayrton Senna se reserva o direito de modificar, alterar, acrescentar ou
remover partes deste Termo a qualquer momento, sendo que, quando assim ocorrer,
será publicada sua nova versão m nosso site. De qualquer forma, sugerimos que você
revisite esta página quantas vezes desejar. As mudanças efetuadas nesse Termo de
privacidade tornar-se-ão efetivas quando publicadas neste website.
Este Termo foi alterado pela última vez e publicado em nosso website em agosto de
2017.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A tolerância ao eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições deste
Termo não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas e tampouco impedirá ou
inibirá a exigibilidade das mesmas a qualquer tempo.
O presente instrumento constitui o acordo integral entre as partes, prevalecendo sobre
qualquer outro entendimento firmado anteriormente.
LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
Ao aceitar o presente, o usuário concorda que o mesmo seja regido pela legislação da
República Federativa do Brasil. Seu texto deverá ser interpretado no idioma português,

submetendo-se os usuários do site do IAS ao Foro Central da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo.

