MODELO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

21212 ACADEMY
A 21212 Academy é um projeto que, mesmo tendo uma missão grandiosa, possui um objetivo
simples: formar e desenvolver empreendedores digitais de alto impacto no Brasil. Para isso,
selecionamos e estruturamos conteúdos que ensinamos nos últimos anos ao desenvolver
algumas das maiores startups digitais do país com o intuito de levar esse conhecimento para o
maior número de empreendedores possível. Assim, a 21212 Academy atinge essa missão através
de workshops presenciais, cursos online, eventos de networking, benefícios de parceiros,
modelos de documentos e outros formas de apoio, ensinando, na prática, tudo o que é
necessário para se ter uma startup de sucesso.
Temos certeza que a educação e o empreendedorismo são duas formas eficazes de melhorar
não só a nossa comunidade local, mas o país como um todo. Acreditamos no potencial
transformador de pessoas boas que executam suas ideias e vamos capacitar e disponibilizar
todas as ferramentas que essas pessoas precisam para fazer a diferença. Os empreendedores da
21212 Academy tem benefícios únicos e acesso a material exclusivo que permitem que ele
entenda, não só a teoria, mas aprenda como aplicar na prática as melhores práticas de gestão,
além de receber o suporte e auxílio necessários para empreender e desenvolver a sua startup.
Para mais informações sobre a 21212 Academy e ter acesso a outros documentos, aulas,
workshops, benefícios de nossos parceiros ou eventos de networking, basta acessar
www.academy.21212.com .

AVISO GERAL 21212 ACADEMY
As informações aqui são fornecidas a título meramente informativo e generalista, sem tomar em
conta inúmeras variáveis de qualquer caso concreto, e não devem ser consideradas como
consultoria jurídica. Nenhum usuário deve tomar qualquer medida com base nestas informações
sem antes procurar uma consultoria jurídica especializada. O usuário desde já isenta a 21212 de
qualquer responsabilidade em relação a quaisquer desenvolvimentos, atitudes tomadas e/ou
danos materiais resultantes do uso das informações, sem a devida orientação.

COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO
O modelo de Política de privacidade é um arquivo pertencente a área jurídica da sua empresa. O
seu uso é fundamental para atender a regulamentação específica de cuidado da privacidade na
internet, hoje implementada através do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 abril de
2014). O modelo deve ser elaborado e/ou consultado por todos os sites da Internet já que é
obrigatório possuir um passo a passo de como as informações confidenciais de seus Usuários
serão tratadas internamente.
Da mesma forma, junto com este documento, todo e qualquer site na Internet deverá possuir um
Termo de Uso e Condições, que deverá ser feito explicando as particularidades de cada serviço
ou venda de produto através da internet.
O modelo de Política de privacidade deve ser usado através do preenchimento dos campos
selecionados com marcador amarelo de acordo com a descrição dos mesmos. Esperamos que
esta iniciativa da 21212 Academy lhe auxilie na organização, estruturação e crescimento de sua
startup. A seguir, você encontra o modelo de Política de privacidade.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. Coleta de Dados Gerais
A prioridade do [site] é assegurar a privacidade e a segurança das informações cedidas
pelos usuários cadastrados (“Usuário”). Neste sentido, o [site] envidará seus melhores
esforços para garantir a proteção da privacidade dos Usuários no [site], pois tem como
política a não participação na prática de venda ou intercâmbio de dados pessoais com
terceiros para fins promocionais.
No entanto, o [site], de maneira especifica, recolhe, usa e divulga algumas informações de
identificação pessoal necessárias para atingir os fins descritos na presente Política de
Privacidade. Ao utilizar o [site], o usuário reconhece e aceita este recolhimento, conforme
descrito neste Instrumento.
O [site] se reserva o direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento.
Todas as modificações serão avisadas através dos nossos veículos oficiais de comunicação
com o Usuário que, ao permanecer no sistema, demonstra que concordam com as
modificações realizadas.
2. Cadastro
O objetivo do [site] em permitir que o Usuário voluntariamente coloque suas informações
é facilitar a navegação do [site] e o uso de suas ferramentas. A pro - atividade do Usuário
em ceder seus dados significa que ele quer ser beneficiado com as ferramentas do [site] e
concorda com os termos de privacidade.
Para se tornar um Usuário, o primeiro passo é o seu cadastro pessoal, onde nome, login,
e-mail e senha são dados obrigatórios. Para finalizar o cadastro, o usuário pode cadastrar
suas redes sociais (Twitter, Facebook e Orkut) para integração e cadastrar uma foto pessoal
para seu perfil.
As informações adicionais podem ser colocadas tanto durante o cadastro, quanto num
momento posterior de preferência do Usuário para alterar seu perfil pessoal e de sua
empresa. Dentre as possibilidades de informações adicionais, vale reforçar que o e-mail do
Usuário nunca será exibido para os demais Usuários.
O Usuário tem direito de acessar, modificar, corrigir e eliminar os dados sobre ele
referentes à sua decisão de ter se tornado um Usuário. Se o Usuário atualizar qualquer
informação, o [site] poderá manter uma cópia das informações anteriores fornecidas por
ele em nossos arquivos e documentações sobre uso do sistema.
Para mudanças mais importantes, o [site] faz uso de criptografia de senha e protocolos de
confirmação via e-mail.
3. Informações pessoais coletadas pelo [site]
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O [site] utiliza-se do aplicativo de “cookies” (dados no computador do Usuário) para
permitir sua correta identificação, além de melhorar a qualidade das informações
oferecidas em seu portal para os Usuários. O uso regular de cookies é uma prática
aceitável na indústria, pois permite o armazenamento de informações importantes, como,
por exemplo, os acessos do Usuário no [site], para posteriormente não ser apresentado
um conteúdo repetido ou ultrapassado. Se não for a vontade do Usuário receber cookies,
ou o mesmo desejar uma notificação prévia antes de seu uso, ele deverá programar, a seu
critério, seu Web browser (navegador da Web) com estas opções, caso seu browser
disponha do recurso.
Além das informações pessoais fornecidas, o [site] tem a capacidade tecnológica de
recolher outras informações técnicas, como o endereço de protocolo de Internet do
Usuário, o sistema operacional do computador, o tipo de browser e o endereço de
websites de referência.
Conforme já determinado anteriormente, o [site] não fornecerá as informações do Usuário
a terceiros sem prévia autorização do mesmo, com exceção de casos onde são necessários
para responder às solicitações ou perguntas de entidades governamentais, ou nos casos
onde, de boa fé, o [site] entender que é necessária a sua divulgação, com o propósito de
responder às reclamações que o conteúdo submetido ao site infringe direitos de terceiros,
ou seja, necessária para a proteção de direitos, propriedades e/ou segurança do [site], de
seus Usuários e/ou do público em geral.
O [site] poderá, a seu critério, fazer uso das informações armazenadas nos seus bancos de
dados, conforme descrito acima, por um prazo razoável, sem que exceda os requisitos ou
limitações legais, para dirimir quaisquer disputas, solucionar problemas e garantir os
direitos do [site], assim como os termos e condições da presente Política de Privacidade.
O [site] deverá também, a seu critério, examinar as informações armazenadas nos seus
bancos de dados com o propósito de identificar Usuários com múltiplas identidades ou
pseudônimos para fins legais e/ou de segurança. Em outra hipótese, se o [site] for
obrigado por lei, ordem judicial ou outro processo legal, a divulgar alguma informação
pessoal do Usuário, não hesitará em cooperar com estes agentes. Assim, por meio deste
instrumento, o Usuário autoriza o [site] a divulgar estas informações pessoais para atender
aos fins acima indicados.
4. Permissão para o [site] processar informações sobre o Usuário
As informações cedidas pelo Usuário e registradas devido ao uso do sistema (com exceção
ao conteúdo de mensagens pessoais) servirão como insumos para o mapeamento de
informações de mercado e formação de estatísticas do [site]. Através do cadastramento,
uso e fornecimento de informações ao [site], o Usuário deliberadamente aceita os Termos
de Uso e condições da Política de Privacidade sobre o uso de suas informações.
As informações cedidas pelo Usuário que o torna pessoalmente identificável tem como
objetivo fazer com os Usuários do [site] se relacionem melhor com os outros. Informações
adicionais coletadas pelo [site] através da análise da navegação de cada Usuário e que não
o torne identificável pessoalmente (como o padrão de navegação, por exemplo) são de
propriedade exclusiva do [site], que pode usar essas informações do modo que melhor
julgar apropriada.
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Além disso, as informações fornecidas são usadas para: (i) administrar a conta dos
Usuários a fim de customizar cada vez mais os serviços; e (ii) comunicar novidades e
atualizações.
Porém, o [site] pode retransmitir mensagens de parceiros, através da tecnologia opt-in.
O Usuário tem o direito de não aceitar esses termos e proceder com a remoção dos seus
dados, mas a remoção dos dados não funcionarão de maneira retroativa, ou seja, as ações
anteriores à essa decisão continuarão armazenados e com uso de acordo com os
interesses do [site].
Neste sentido, para fechar a sua conta no [site], através do painel de configurações ou
mediante pedido aos administradores do site pelo e-mail atendimento@site.com.br.
5. As obrigações do Usuário
É dever do Usuário obedecer aos atuais Termos de Uso e Política de Privacidade, o que
inclui respeitar propriedade intelectual de terceiros.
O Usuário não deve executar download, upload ou qualquer forma de disseminação de
material ou informação de caráter violento, ofensivo, racista ou xenofóbico ou qualquer
um que viole o espírito e objetivos do [site] e sua comunidade de usuários.
O Usuário não deve prover ao [site] e/ou a qualquer outro Usuário informações que ele
acredite serem danosas à sua pessoa, profissional ou socialmente.
6. Usuários Menores de Idade
Informações de menores de idade não poderão ser submetidas ao [site] por pessoas com
idade inferior a 18 anos, sem o prévio consentimento dos pais ou responsável. É
terminantemente proibido que menores de idade naveguem e façam uso das diversas
ferramentas do [site], sem o referido consentimento. Com a aceitação destes termos, ficará
tacitamente entendido que este consentimento foi dado pelos pais ou responsável, ficando
estes exclusivamente responsáveis pelo conteúdo acessado pelos menores de idade.
7. Canal de Comunicação com o Usuário
Se o Usuário tiver qualquer dúvida ou sugestão sobre o [site], ele poderá encaminhar um
email para o [inserir e-mail].
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Outros modelos disponibilizados pela 21212 Academy
Com o objetivo de lhe ajudar de forma prática em todas as áreas de sua empresa, a 21212
Academy ainda disponibiliza no endereço www.academy.21212.com os seguintes modelos de
documentos:
Modelo de Termo de autorização de uso de imagem, nome e voz
Formaliza que o registro da imagem, nome ou voz da pessoa foi feito com autorização expressa, sem
remuneração ou vínculo trabalhista, evitando assim qualquer pedido de danos morais ou
remuneração não previamente combinada.
Modelo de Carta de rescisão
Formaliza a pretensão de rescisão, atendendo ao requisito do Contrato, que a rescisão precisa ser
avisada com 30 dias de antecedência
Modelo de Recibo de reembolso de despesas
Demonstra de forma clara que o pagamento da prestação de serviços de uma pessoa física está sendo
efetuada de acordo com a lei, com o pagamento e/ou a retenção dos impostos incidentes.
Modelo de Contrato de confidencialidade
Formaliza o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core business da Startup e do
Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal, e se esta acontecer, a assinatura de um
Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo de má-fé do Receptor, caso ele a
utilize para outro objetivo que o autorizado.
Modelo de Contrato de experiência (Regime CLT)
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, criando vínculo empregatício por prazo
determinado. É a modalidade de contratação recomendada de qualquer profissional que entra na
Startup, pois permite o teste entre o empregado e o empregador. Os descontos são os mesmos do que
a contratação via CLT direto, incluindo os benefícios obrigatórios por lei.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para pessoa física - freelance
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, que será paga através de RPA (Recibo de
Profissional Autônomo), e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais frágil de contratação de
profissionais terceirizados, e portanto, não é recomendado para contratação de serviços de longo
período de duração
Modelo de Contrato de prestação de serviços para pessoa física-freelance com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, que será paga através de RPA (Recibo de
Profissional Autônomo), e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais frágil de contratação de
profissionais terceirizados, e portanto, não é recomendado para contratação de serviços de longo
período de duração.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para Pessoa Jurídica
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Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica, que emitirá nota fiscal dos serviços
prestados (a empresa pode ser Limitada, ME, EPP ou MEI), e não cria vínculo empregatício. É a
modalidade mais comum de contratação de profissionais terceirizados, onde não existem os descontos
e os benefícios obrigatórios por lei para a empresa contratante.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para Pessoa Jurídica com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica, que emitirá nota fiscal dos serviços
prestados, e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais comum de contratação de
profissionais terceirizados, onde não existem os descontos e os benefícios obrigatórios por lei para a
empresa contratante.
Modelo de Contrato de trabalho regime CLT com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, criando vínculo empregatício por prazo
indeterminado. É a modalidade mais comum de contratação de qualquer profissional e mais
recomendada por qualquer investidor, pois evita a maioria dos processos trabalhistas, se tudo for feito
conforme a CLT. Todos os descontos e os benefícios obrigatórios por lei são aplicáveis.
Modelo de Declaração de voluntário com ressarcimento de despesas
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, sem remuneração, sem criar vínculo
empregatício.
Modelo de Termo de cessão gratuita de propriedade intelectual
Formaliza de quem será a propriedade intelectual que será construída na Startup, fruto do trabalho de
uma pessoa física, cedendo o trabalho intelectual para a empresa.
Modelo de Declaração de voluntariado puro
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, sem remuneração, sem criar vínculo
empregatício.
Modelo de Declaração de Distrato
Formaliza a prestação de contas das Partes (que as Partes cumpriram com suas obrigações durante a
vigência do Contrato encerrado) e libera ambas as Partes de qualquer reclamação futura sobre o
cumprimento do Contrato, de forma irrevogável e irretratável, impedindo qualquer futura ação judicial
de perdas e danos.
Modelo de Planilha de despesas
Serve como forma de controle e comprovante que a pessoa física realmente incorreu nas despesas
(que deverá ter como anexos os respectivos comprovantes fiscais).
Modelo de Política de privacidade
Atende a regulamentação específica de cuidado da privacidade na internet, hoje implementada através
do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 abril de 2014).
Pacote: Passo a passo para preenchimento de RPA + Exemplo de RPA
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São dois documentos com o objetivo de demonstrar de forma clara que o pagamento da prestação de
serviços de uma pessoa física está sendo efetuada de acordo com a lei, com o pagamento e/ou a
retenção dos impostos incidentes. Além de um exemplo prático de preenchimento ideal, é
disponibilizada também uma planilha a ser preenchida pelo empreendedor que possuir este pacote.
Modelo de Non Disclousure Agreement
Formaliza o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core business da Startup e do
Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal, e se esta acontecer, a assinatura de um
Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo de má-fé do Receptor, caso ele a
utilize para outro objetivo que o autorizado.
Agradecimento e mais sobre a 21212 Academy
Nós, da equipe da 21212 Academy, agradecemos pela confiança depositada em nosso trabalho.
Cada empreendedor que ajudamos nos da mais motivação para continuar realizando o nosso
trabalho e impactando o ecossistema digital brasileiro. Se tiver quaisquer dúvidas, sugestões ou
feedbacks fique à vontade para nos enviar através do site www.academy21212.com ou pelo
email social@21212.com. Esperamos continuar te ajudando e que você seja mais um embaixador
da 21212 Academy, ajudando a modificar o Brasil através do empreendedorismo.
Para continuar se desenvolvendo e conhecendo as melhores práticas de gestão adotadas pelos
maiores empreendedores do Brasil basta entrar em nosso site.
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