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A POIESIS é uma Organização Social que entende a cultura como organismo vivo e instrumento de 

construção, valorização e difusão de valores, identidades e diversidades sociais, e tem por objetivo 

promover o acesso democrático ao conhecimento, à reflexão, à produção, à preservação, à divulgação 

e à fruição de bens e saberes culturais, artísticos e históricos.  

Atuando em sintonia com a política pública de cultura, nosso propósito é desenvolver e gerir com 

excelência programas e projetos, pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais, nas suas 

múltiplas expressões e linguagens artísticas, ofertando uma extensa gama de atividades, como oficinas, 

seminários, workshops, debates, congressos, laboratórios, exposições, apresentações, shows e centros 

de pesquisa e formação. 

Para a plena realização das suas atividades, a POIESIS realiza a coleta de DADOS PESSOAIS para 

finalidades legítimas e específicas: 

Inscrição/Matrícula para as atividades: Os DADOS PESSOAIS coletados pela POIESIS têm a 

finalidade principal de permitir a identificação dos inscritos nas respectivas atividades. Também são 

utilizados nas atividades que possuem processo de seleção, assim como no caso de necessidade de 

adequado suporte de atendimento ao público inscrito com necessidades especiais.  

Contato: A POIESIS coleta DADOS PESSOAIS de contato para possibilitar a notificação de eventos 

relacionados às atividades (avisos, alterações, cancelamentos), assim como para a divulgação de 

nova programação cultural. No caso de inscrições de menores de idade, a POIESIS também exige a 

identificação dos respectivos responsáveis legais, não só para finalidade de aprovações e 

autorizações, como também para a finalidade específica de contato em casos de ocorrências com 

os menores inscritos. 

Alinhamento com as necessidades culturais da comunidade: Para garantir o alinhamento da oferta 

de atividades com os interesses culturais da comunidade, a POIESIS realiza a coleta de DADOS 

PESSOAIS referentes a áreas de interesses nas inscrições ou por meio de pesquisas. 

Contratação e Aquisição de bens e serviços: Para a execução das suas atividades, a POIESIS coleta 

os DADOS PESSOAIS dos profissionais ou representantes legais exclusivamente para os fins de 

execução contratual, inclusive para permitir a comunicação entre a POIESIS e o contratado. 

Contratação de funcionários: A POIESIS coleta DADOS PESSOAIS no processo de contratação de 

seus funcionários, necessários para sua identificação, avaliação de perfil profissional e outras 

necessidades sob a ótica da legislação trabalhista.  

Cookies: A POIESIS utiliza “cookies” coletados em seu website, após o consentimento específico do 

usuário, exclusivamente para fornecer uma melhor experiência de uso, ajustar os conteúdos e 

torná-los mais relevantes de acordo com as preferências dos usuários.  

Ciente da importância do sigilo e confidencialidade dos DADOS PESSOAIS coletados, a POIESIS exige de 

seus colaboradores observar as seguintes diretrizes no tratamento dos DADOS PESSOAIS coletados:  
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Propriedade dos Dados Pessoais: Não dispor de DADOS PESSOAIS coletados para quaisquer fins 

distintos da finalidade específica previsto na sua coleta, uma vez que a sua titularidade não é da 

POIESIS e sim das próprias pessoas qualificadas. 

Confidencialidade dos Dados Pessoais: Máxima segurança e privacidade no tratamento de DADOS 

PESSOAIS, com emprego de todas as soluções técnicas disponíveis, desde a sua coleta, 

armazenamento, utilização e o descarte, pois trata-se de informação sensível e confidencial. 

Coleta de Dados Pessoais:  

● É necessário informar claramente a finalidade específica da coleta dos DADOS PESSOAIS; 

● A coleta de DADOS PESSOAIS de menores de idade somente poderá ocorrer com o 

consentimento expresso dos seus responsáveis legais; 

● A coleta de DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS deverá preferencialmente ser registrada sem a 

identificação do seu TITULAR. 

Utilização dos Dados Pessoais: 

● Garantir que todos os DADOS PESSOAIS sejam utilizados EXCLUSIVAMENTE para a finalidade 

definida quando da sua coleta; 

● Proibir a utilização de DADOS PESSOAIS para finalidades não previstas para a respectiva coleta;  

● Proibir o repasse de DADOS PESSOAIS a terceiros, exceto nos casos de atendimentos legais. 

Armazenamento dos Dados Pessoais:  

● Garantir que o acesso aos DADOS PESSOAIS armazenados seja RESTRITO e CONTROLADO;  

● Dar a preferência pelo armazenamento de DADOS PESSOAIS em arquivos eletrônicos 

protegidos por senhas ou em sistemas protegidos por login e senha. 

Término do Tratamento de Dados Pessoais: 

● Manter e utilizar os DADOS PESSOAIS do Titular para as finalidades relacionadas na presente 

política e ainda após o término da contratação para cumprimento de obrigação legal ou 

impostas por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei n.º 13.709/2018. 

Conformidade Contratual à Proteção de DADOS PESSOAIS: Empregar esforços para verificar, 

avaliar e garantir que todos os contratos firmados pela POIESIS, seja com seus empregados, 

colaboradores e/ou terceiros, que envolvam TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS tenham cláusulas 

específicas referentes à proteção de DADOS PESSOAIS, estabelecendo deveres e obrigações 

envolvendo a temática, e atestando o compromisso de todos com a legislação de proteção de dados 

pessoais. 

Interação com os TITULARES dos DADOS PESSOAIS: Avaliar e encaminhar as solicitações realizadas 

pelos TITULARES dos DADOS PESSOAIS, como alteração/atualização, exclusão, esclarecimento sobre 

as finalidades, ou reclamação de eventual ocorrência envolvendo DADOS PESSOAIS. O titular dos 

dados deve estar ciente que a sua requisição poderá ser legalmente rejeitada, seja por motivos 

formais ou legais, sendo certo que, na hipótese de impossibilidade de atendimento destas 
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requisições, a POIESIS apresentará as justificativas. 

Ocorrências com DADOS PESSOAIS: Notificar o Comitê de Integridade da POIESIS quando da 

suspeita ou da ocorrência efetiva de violação desta política ou qualquer um dos princípios de 

proteção de DADOS PESSOAIS que tenha sido identificada. 

Legislação e foro Aplicáveis a resolução de conflitos: Esta política será regida, interpretada e 

executada de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei Geral de 

Proteção de Dados (nº13.709/2018). Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos no 

presente documento serão solucionados de acordo com a Lei, sendo competente o foro da cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Disposições Finais: Esta política entra em vigor a partir da sua aprovação, e deverá ser 

disponibilizada no site da POIESIS e na Intranet. 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2021 

 

 

 

Clovis Carvalho 

Diretor Executivo 

Plinio Correa 

Diretor Administrativo Financeiro 
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