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RESOLUÇÃO Nº 20

 

Aprova o Termo de Uso e a Polí�ca de Privacidade da Fundação
Escola Nacional de Administração Pública - Enap.

 

O COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CGD/ENAP, no uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria n° 556, de 19 de setembro
de 2019, publicada no Bole�m de Serviço de 20 de setembro de 2019, considerando a Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018, e o constante dos autos do processo 04600.001969/2021-22, resolve: 

 

Art. 1°  Aprovar o Termo de Uso e a Polí�ca de Privacidade da Fundação Escola Nacional de
Administração Pública - Enap, constantes do Anexo. 

 

Art.  2°  O Termo de Uso e a Polí�ca de Privacidade no Portal da Enap serão publicados e
disponibilizados no endereço h�ps://enap.gov.br/pt/acesso-a-informacao/tratamento-de-dados-
pessoais. 

 

Art. 3°  Esta Resolução entra em vigor em 13 de outubro de 2021.

 

DIOGO G. R. COSTA

Presidente do CGD/Enap

 

ANEXO

TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Ter seus dados pessoais bem cuidados é um direito seu e um compromisso da Enap com você.

 

Neste espaço, divulgamos quais informações coletamos e como as u�lizamos (“Termo de uso" e “Polí�ca
de Privacidade”) para que haja mais clareza do compromisso da Escola Nacional de Administração Pública
(Enap) com a segurança, confidencialidade e Integridade dos seus dados pessoais (“dados”). 

Sugerimos que reserve alguns minutos do seu tempo para conhecer e aproveitar de forma consciente e
segura tudo o que a Escola tem para oferecer.

*Essa versão foi atualizada pela úl�ma vez em outubro/2021. A Enap poderá atualizá-la a qualquer
momento, por isso convidamos a consultar periodicamente esta seção. As condições seguem a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/10/2021 

https://enap.gov.br/pt/acesso-a-informacao/tratamento-de-dados-pessoais
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TERMO DE USO

ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Ao u�lizar os serviços da Enap, você confirma que leu, compreendeu e aceita os termos e polí�cas
aplicáveis e fica a eles vinculado.

 

DEFINIÇÕES

Para compreender as expressões aqui u�lizadas, descrevemos abaixo o conceito de cada uma.

Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural iden�ficada ou iden�ficável.

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

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

Usuários (ou usuário, quando individualmente considerado): todas as pessoas naturais que
u�lizarem os serviços, sendo �tulares dos dados ou não.

Terceiro: pessoa ou en�dade que não par�cipa diretamente em um contrato, em um ato jurídico
ou em um negócio, ou que, para além das partes envolvidas, pode ter interesse em um processo
jurídico.

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 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 �tulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Agentes de tratamento: o controlador e o operador.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da administração pública responsável
por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção,
classificação, u�lização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Uso compar�lhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de
dados pessoais ou tratamento compar�lhado de bancos de dados pessoais por órgãos e en�dades
públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados,
reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento
permi�das por esses entes públicos, ou entes privados.

Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais,
em suporte eletrônico ou �sico.

Códigos maliciosos: qualquer programa de computador, ou parte de um programa, construído com
a intenção de provocar danos, obter informações não autorizadas ou interromper o funcionamento
de sistemas e/ou redes de computadores.

Cookies: são arquivos armazenados nos computadores ou disposi�vos móveis dos usuários ao
acessar uma página web que guardam e recuperam informações relacionadas à sua navegação.
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Confidencialidade: garan�a de que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas.

Integridade: garan�a da exa�dão e íntegra da informação e dos métodos de seu processamento.

Segurança da informação: conjunto de prá�cas e métodos voltados para a preservação da
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.

Anonimização: u�lização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento,
por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um
indivíduo.

Dado anonimizado: dado rela�vo a �tular que não possa ser iden�ficado, considerando a u�lização
de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

Violação de dados pessoais: violação de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a
destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais
transmi�dos, conservados ou sujeitos a qualquer outro �po de tratamento.

LEGISLAÇÃO APLICADA

Elencamos abaixo leis e norma�vos que você pode consultar para esclarecer dúvidas relacionadas aos
serviços da Enap que envolvam tratamento dos dados, transparência na administração pública, direitos
dos �tulares, entre outros:

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet): estabelece princípios, garan�as,
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação): regula o acesso a
informações previsto na Cons�tuição Federal.

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012: regulamenta a Lei de Acesso à informação

Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017: dispõe sobre par�cipação, proteção e defesa dos direitos do
usuário dos serviços públicos da administração pública.

Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018: ins�tui a Polí�ca Nacional de Segurança da
Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera o Decreto nº 2.295,
de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no ar�go 24, caput, inciso IX, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer
a segurança nacional.

Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012: regulamenta procedimentos para credenciamento
de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o
Núcleo de Segurança e Credenciamento.

 

RESPONSABILIDADES (SUAS E DA ENAP)

Antes de usufruir dos serviços da Enap, temos o compromisso de esclarecer quais são seus direitos, suas
obrigações e como entrar em contato conosco, caso possua alguma dúvida ou reclamação.

 

Seus direitos

Como �tular dos dados, você possui os seguintes direitos (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais):

Confirmação e acesso: é o direito de obter a confirmação de quais dados pessoais são ou não
objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito de acessar os seus dados pessoais. (art. 18, I e
II)

Re�ficação: é o direito de solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
 (art. 18, III)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56970098/do1-2018-12-27-decreto-n-9-637-de-26-de-dezembro-de-2018-56969938
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7845.htm
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Limitação do tratamento dos dados: é o direito de limitar o tratamento de seus dados pessoais,
podendo exigir a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade
com a Lei Geral de Proteção de Dados. (art. 18, IV)

Oposição: é o direito de, a qualquer momento, se opor ao tratamento de dados por mo�vos
relacionados com a sua situação par�cular, em caso de descumprimento ao disposto na Lei Geral
de Proteção de Dados. (art. 18, § 2º)

Portabilidade dos dados: é o direito de realizar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de
serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade
nacional, observados os segredos comercial e industrial. (art. 18, V)

Não ser subme�do(a) a decisões automa�zadas: você tem o direito a solicitar a revisão de
decisões tomadas unicamente com base em tratamento automa�zado de dados pessoais que
afetem seus interesses, incluídas as decisões des�nadas a definir o seu perfil pessoal, profissional,
de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. (art. 20)

 

Seus deveres

Assim como possui direitos, você também tem obrigações ao u�lizar um serviço da Enap. 

Zelar pela veracidade das informações: Caso os dados informados não possuam veracidade e
precisão, pode ser que não consiga u�lizar o serviço. Você, como usuário do serviço, é responsável
pela atualização das suas informações pessoais e pelas consequências na omissão ou erros nas
informações pessoais cadastradas.

Não compar�lhar login ou senha: O login e senha só poderão ser u�lizados pelo usuário
cadastrado. Você deve manter sigilo da senha, que é pessoal e intransferível, não podendo alegar
uso indevido, após seu  compar�lhamento.

Você é responsável pelos seus atos: É sua responsabilidade a reparação de todo e qualquer dano,
direto ou indireto, que seja causado à Administração Pública, outro usuário, ou terceiro (inclusive
em virtude do descumprimento do disposto neste Termo de Uso e Polí�ca de Privacidade ou de
qualquer ato pra�cado a par�r de seu acesso ao serviço).

Não interferir, comprometer ou interromper o serviço: Vale também em relação a servidores ou
redes conectadas ao serviço, por meio da transmissão de qualquer malware, worm, vírus, spyware
ou outro código malicioso. Você não pode inserir conteúdo ou códigos ou, de outra forma, alterar
ou interferir na maneira como a página do serviço é exibida ou processada no disposi�vo do
usuário. Tendo em vista que o serviço lida com informações pessoais, você, como usuário,
concorda que não usará robôs, sistemas de varredura e armazenamento de dados (como “spiders”
ou “scrapers”), links escondidos ou qualquer outro recurso escuso, ferramenta, programa,
algoritmo ou método coletor/extrator de dados automá�co para acessar, adquirir, copiar ou
monitorar o serviço, sem permissão expressa por escrito da Enap 

Não usar, reproduzir, compar�lhar ou distribuir conteúdo da Enap sem autorização expressa: Ao
acessar os nossos serviços, você declara que respeitará todos os direitos de propriedade intelectual
e os decorrentes da proteção de marcas, patentes e/ou desenhos industriais, depositados ou
registrados em, bem como todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam, ou
es�verem de alguma forma, disponíveis no serviço. O simples acesso ao serviço não confere a você
qualquer direito ao uso dos nomes, �tulos, palavras, frases, marcas, patentes, imagens, dados e
informações, dentre outras, que nele estejam ou es�verem disponíveis. A reprodução dos
conteúdos descritos anteriormente está proibida, salvo com prévia autorização por escrito ou caso
se des�nem ao uso exclusivamente pessoal. Em nenhuma circunstância os usuários adquirem
qualquer direito sobre esses conteúdos.

Zelar pela propriedade intelectual e/ou industrial dos serviços da Enap: É vedada a u�lização do
serviço para finalidades comerciais, publicitárias ou qualquer outra que contrarie a finalidade para
a qual foi criada, sob pena de serem aplicadas as sanções da Lei nº 9.610, de 1998, que protege os



05/10/2021 10:16 SEI/ENAP - 0513604 - Resolução

https://sei.enap.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=518036&infra_siste… 5/9

direitos autorais no Brasil. Os visitantes e os usuários assumem toda e qualquer responsabilidade,
de caráter civil e/ou criminal, pela u�lização indevida das informações, textos, gráficos, marcas,
imagens, enfim, todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial do serviço.

 

É importante que você saiba que o uso comercial das expressões u�lizadas nos serviços da Enap, tais
como marca, nome empresarial ou nome de domínio, além dos conteúdos do serviço, assim como os
programas, bancos de dados, redes e arquivos que permitem que o usuário acesse sua conta, estão
protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos
industriais. 

 

Nossos compromissos ("responsabilidades da Enap")

A Enap se compromete a observar os princípios de proteção de dados estabelecidos no art. 6° da LGPD, a
cumprir todas as legislações inerentes ao uso correto dos dados pessoais do cidadão de forma a
preservar a privacidade dos dados u�lizados no serviço, bem como a garan�r todos os direitos e garan�as
legais que você possui. É nossa responsabilidade implementar controles de segurança para proteção dos
dados que são coletados.

Preservaremos a funcionalidade do serviço ou aplica�vo, u�lizando um layout que respeite a usabilidade
e navegabilidade e facilitando a navegação sempre que possível. Exibiremos  as funcionalidades de
maneira completa, precisa e suficiente, de modo que as operações realizadas no serviço sejam claras.

A Enap, em nenhuma hipótese, será responsável pela instalação, no equipamento do usuário ou de
terceiros, de códigos maliciosos (vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit ou
quaisquer outros que venham a ser criados), em decorrência da navegação na internet pelo usuário. Em
hipótese alguma o serviço e seus colaboradores responsabilizam-se por eventuais danos diretos,
indiretos, emergentes, especiais, imprevistos ou multas causadas, em qualquer matéria de
responsabilidade, seja contratual, obje�va ou civil (inclusive por omissão ou outras), decorrentes de
qualquer forma de uso do serviço, mesmo que adver�da a possibilidade de tais danos.

É importante destacar que ainda que nós não nos responsabilizamos pelos seguintes fatos:

a.             Equipamento infectado ou invadido;

b.             Equipamento avariado no momento do consumo de serviços;

c.             Proteção do computador;

d.             Proteção das informações baseadas nos computadores dos usuários;

e.             Abuso de uso dos computadores dos usuários;

f.              Monitoração clandes�na do computador dos usuários;

g.             Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários;

h.             Perímetro inseguro;

A Enap publicará as futuras alterações a este Termo de Uso e Polí�ca de Privacidade nesta página.

Caso você, como usuário do serviço, descumpra este Termo de Uso ou a Polí�ca de Privacidade, ou seja
inves�gado em razão de má conduta, a Enap poderá restringir seu acesso e você poderá responder
legalmente por essa conduta.

A Enap se compromete a cumprir todas as exigências legais quanto ao resguardo, tratamento e
compar�lhamento de dados, e os princípios de proteção de dados pessoais estabelecidos pela LGPD,
estando legalmente autorizada pelo PARECER n. 00010/2021/GAB/PFENAP/PGF/AGU a se recusar
administra�vamente a atender pedidos de exclusão ou eliminação de dados de usuários de seus serviços,
uma vez que estes tem impacto direto no histórico da Escola, na gestão dos dados de capacitação e no
monitoramento de polí�cas públicas que u�lizam tais dados em seus processos de avaliação.
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DÚVIDAS?

Caso queira entrar em contato com a Enap para relatar alguma dificuldade,  esclarecer alguma dúvida,
fazer um pedido ou solicitar informações adicionais sobre como são tratados os seus dados, estes são os
caminhos possíveis:

Fala BR: O Fala.BR é a plataforma integrada de acesso à informação e ouvidoria do Poder Execu�vo
Federal. Por meio dele, é possível fazer solicitações a mais de 300 órgãos e en�dades do Governo
Federal. 

Portal Enap: aqui são divulgadas informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pela
Enap, compreendendo a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as prá�cas u�lizadas para
a execução desse tratamento.  

 

LEGISLAÇÃO E FORO

Este Termo será regido pela legislação brasileira. Qualquer reclamação ou controvérsia com base neste
Termo será dirimida exclusivamente pela Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administra�vo ou judicial, você tem direito a apresentar
reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com base no art. 18, parágrafo único,
da Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD).

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ENAP

 

CONTATO

Caso precise de qualquer suporte ou tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão em relação a essa Polí�ca,
estamos à disposição.

Controlador: responsável pelas decisões sobre o tratamento de dados pessoais nos serviços da Escola: 

Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Endereço: SPO Área especial 2-A - Asa Sul, Brasília - DF

Operador: a depender do serviço a ser prestado pela Enap, o tratamento dos dados coletados pode ser
realizado por servidores da Escola ou pelas seguintes empresas contratadas para sua execução:

CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA: Endereço: Setor Hoteleiro Norte, quadra 2, bloco
F, Ed. Execu�ve Office Tower, 17º Andar. E- mail: comercial@centralit.com.br e
ronaldo.melo@enap.gov.br. telefone: 61 3030-4000.

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA: Endereço: SHCG 708/709 Norte, Bloco C, entrada 19, sala 1
- Asa Norte, Brasília - DF.  E-mail: contato@websis.com.br e mauricio.salles@websis.com.br.
Telefone: (61) 3037-8500.

CLARO S/A: Endereço: Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de
São Paulo. E-mail: alexander.manfrin@globalhitss.com.br.

DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA: Endereço: Avenida Paulista, 1636, 9° andar, conjunto
904, Bela Vista, CEP 01310-200 – São Paulo – SP, E-mail: alan.machado@enap.gov.br. Telefone:
0800 765 5540.

Encarregado: Para atuar como canal de comunicação entre você, usuário do serviço e �tular dos dados, a
Enap e a ANPD, foi designado como Encarregado o Auditor-Chefe da Enap (audin@enap.gov.br).

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://enap.gov.br/pt/acesso-a-informacao/tratamento-de-dados-pessoais
https://sei.enap.gov.br/sei/comercial@centralit.com.br
mailto:ronaldo.melo@enap.gov.br
https://sei.enap.gov.br/sei/contato@websis.com.br
mailto:mauricio.salles@websis.com.br
https://sei.enap.gov.br/sei/alexander.manfrin@globalhitss.com.br
mailto:alan.machado@enap.gov.br
https://sei.enap.gov.br/sei/audin@enap.gov.br
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COMO COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS ("COLETA DE DADOS")

A Enap coleta dados que consideramos indispensáveis para o funcionamento de nossos diversos
serviços, tais como nome, CPF (ou Razão Social e CNPJ, no caso de Pessoas Jurídicas), endereço, e-mail,
telefones para contato, nacionalidade, naturalidade, gênero, raça, dados acadêmicos e profissionais,
entre outros. 

Além disso, ao tratar os seus dados, a Enap busca respeitar todos os princípios estabelecidos no ar�go 6º
da LGPD, especialmente o princípio da necessidade, que estabelece que o tratamento deve ser limitado
ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, de forma proporcional e não excessiva. 

Pelo seu cadastro: em geral, seus dados são coletados quando você preenche os campos de
cadastro em algum dos nossos sistemas ou formulários, como o Portal do Aluno, a Escola Virtual de
Governo (EV.G), Formulários Google, entre outros.

Por meio de outros bancos de dados da Administração Pública: alguns dos seus dados podem ser
coletados por meio de API (Applica�on Program Interface) de banco de dados de sistemas de
outros órgãos ou en�dades da Administração Pública, como o CBC, da Receita Federal, e o Sigepe,
do Ministério da Economia. Inclusive, se você for servidor público, alguns dados pessoais e
funcionais podem ser ob�dos de maneira automá�ca por meio de integração dos serviços da Enap
com as bases de dados da Administração Pública Federal.

Por meio de cookies: também coletamos dados por meio de cookies, que são pequenos arquivos
de texto enviados pelo site ao computador do usuário e que nele ficam armazenados. Assim, dados
sobre o disposi�vo u�lizado pelo usuário, bem como o local e horário de acesso ao site podem ser
eventualmente armazenados. No Portal Enap, por exemplo, u�lizamos cookies para verificar
configurações de browser e disposi�vos para melhorar a experiência do usuário. Todas as regras
previstas nesta Polí�ca de Privacidade também são aplicáveis a essas informações, que também
são consideradas dados pessoais.

Pela sua navegação nos nossos sites: também coletamos seus dados quando você (i) u�liza os
nossos serviços; (ii) preenche formulários, faz comentários, par�cipa de votações, eventos online,
sorteios, realiza buscas e demais interações nos nossos serviços; e (iii) acessa nossos serviços pelo
seu computador, telefone celular, smart TV e/ou outro disposi�vo de acesso. Os dados coletados a
par�r do seu acesso aos serviços incluem: sua localização aproximada (la�tude e longitude); seu
endereço de IP; informações do seu disposi�vo de acesso (como iden�ficador da unidade,
iden�ficador de publicidade, nome e �po de sistema operacional); informação da sua conexão de
internet; �po do seu navegador e as páginas e conteúdos que você acessa em nossos serviços.

 

COMO USAMOS OS SEUS DADOS ("UTILIZAÇÃO DE DADOS")

A Enap u�liza seus dados para:

1. Fornecer serviços públicos de qualidade a você. Seus dados são coletados para que possamos
oferecer serviços públicos que possam ser de seu interesse, tais como cursos de capacitação
(presenciais e à distância), mestrado, especialização, eventos, entre outros.

2. Prestar suporte técnico. Seus dados podem ser usados para lhe ajudar em ações que visam:

Prover suporte técnico e operacional, bem como garan�r a segurança e a funcionalidade dos
serviços;

Prevenir a�vidades ilegais, fraudulentas ou suspeitas, que possam provocar danos à Enap ou
à terceiros; e

Prevenir problemas técnicos ou de segurança.
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3. Análise, aprimoramento e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Seus dados podem ser
usados para a�vidades de pesquisa, análises e inovação das nossas a�vidades.

4. Cumprir a finalidade legal da Enap. Conforme nosso Estatuto, o Decreto n° 10.369, de 22 de maio
de 2020, a Enap tem por finalidade promover, elaborar e executar programas de capacitação de
recursos humanos para a administração pública federal, com vistas ao desenvolvimento e à
aplicação de tecnologias de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos
serviços prestados pelo Estado aos cidadãos.

5. Comunicar-se com você: coletamos seus dados para aprimorar nossos serviços, responder quando
você entra em contato e manter você informado(a) sobre assuntos relevantes. Nossas
comunicações incluem eventos, cursos, publicações e demais ações ins�tucionais em sua conta de
e-mail, por mensagem de texto, aplica�vo de mensagens e ligação telefônica.

 

COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS ("COMPARTILHAMENTO DE DADOS")

O uso, acesso e compar�lhamento da base de dados formada nos termos da presente Polí�ca de
Privacidade poderão ser feitos dentro dos limites e propósitos das a�vidades legais da Enap. As bases
poderão ser fornecidas e disponibilizadas para acesso e/ou consulta de:

1. Órgãos ou ins�tuições da Administração Pública. Para informações sobre cursos realizados pelos
servidores ou execução de outras polí�cas públicas.

2. Inves�gações judiciais. A Enap poderá, quanto às ordens judiciais de pedido das informações,
compar�lhar informações necessárias para inves�gações ou tomar medidas relacionadas a
a�vidades ilegais, suspeitas de fraude ou ameaças potenciais contra pessoas, bens ou sistemas ou
de outra forma necessária para cumprir com nossas obrigações legais. Caso ocorra, você será
informado, salvo quando o processo es�ver em segredo de jus�ça.

 

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS  (“SEGURANÇA NO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS”)

A Enap se compromete a aplicar boas prá�cas de segurança alinhadas aos padrões técnicos e regulatórios
exigidos. Assim, buscamos proteger seus dados de possíveis vulnerabilidades. 

 

Note, no entanto, que nenhum sistema é completamente inviolável. Por isso, nos empenhamos em
implementar polí�cas e medidas para preservar seus dados contra acesso, uso, alteração, divulgação
ou destruição não autorizados que incluem a proteção �sica e lógica dos a�vos, cópias de segurança
periódicas, comunicações criptografadas, registros de eventos, rastreabilidade e salvaguarda de logs,
gestão sobre os acessos, cláusulas de responsabilidade nos contratos firmados com empresas que atuem
como operadoras de dados, e soluções de segurança de redes, como firewalls e balanceadores de carga.

 

A Enap se exime de responsabilidades por culpa exclusiva de terceiro, como em caso de ataques
externos, ou por culpa exclusiva do usuário, como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a
terceiro. A Enap se compromete, ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum
�po de violação da segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus
direitos e liberdades pessoais.

 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Godinho Ramos Costa, Presidente, em 05/10/2021,
às 09:13, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
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informando o código verificador 0513604 e o código CRC 46F978AA.

 

Referência: Processo nº 04600.001969/2021-22 SEI nº 0513604


