
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A ISACA – Information Systems Audit and Control Association (Associação de Auditoria e Controles 

de Sistemas de Informação) é uma organização mundial constituída por profissionais das áreas de 

governança e gestão da informação e tecnologia. Atualmente, a Associação tem como foco 

governança, gestão de riscos, segurança cibernética, segurança da informação e auditoria, e 

fornece certificações nessas áreas que são reconhecidas globalmente. 

A Associação é formada por membros individuais que refletem uma multiplicidade de experiências 

e habilidades que fazem essas áreas de conhecimento relacionadas a sistemas de informação 

desafiadoras e dinâmicas. 

O Capítulo ISACA Brasília – Brasilia Chapter - é dirigido por voluntários, que são membros da 

ISACA, eleitos por uma Assembleia Geral Ordinária. A ISACA é uma organização privada, sem fins 

lucrativos, doravante denominada ISACA-Sede.1 

Esta Política de Privacidade se encontra em conformidade com a legislação brasileira – Lei Geral 

de Proteção de Dados – Lei 13.853/2019 – LGPD2, em seus artigos 33 – Da Transferência 

Internacional de Dados e a ISACA Privacy Notice.3. A legislação norte-americana utiliza, 

precariamente, como órgão regulador da privacidade, a Federal Trade Comission (FTC). Encontra-

se em trâmite legislativo norte-americano o Consumer Data Protection Act4 que deverá tratar 

especificamente da privacidade de dados. Esta dupla conformidade se faz necessária, uma vez 

que a filiação e certificações são realizadas em portal web internacional e, no capítulo local, são 

tratados eventos, seminários, minicursos e outras atividades.  

 

A – Introdução 

A privacidade dos dados dos associados e visitantes do portal ISACA é muito importante 

para o Capítulo ISACA Brasília e estamos comprometidos em protegê-la. Esta política relata os 

procedimentos adotados pelo Capítulo para a proteção destas informações pessoais 

 

B – Informações coletadas 

 
1 https://www.isaca.org/pages/default.aspx, Acesso em 26/01/2020 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em 26/01/2020 
3 https://www.isaca.org/pages/Privacy.aspx, Acesso em 26/01/2020 
4 https://assets.documentcloud.org/documents/5026543/Wyden-Privacy-Bill.pdf. Acesso em 26/01/2020 
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• Informações fornecidas pelos associados, voluntários e visitantes do portal ISACA; 

• Informações recebidas da ISACA-Sede, conforme cadastro de filiação dos associados e 

voluntários; 

• Informações fornecidas pelos associados, voluntários e visitantes em função de inscrição em 

cursos, seminários ou eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo Capítulo ISACA 

Brasília. 

 

C – Como as informações são usadas 

• Para emissão de certificados de participação em cursos, seminários ou eventos; 

• Para envio de notícias consideradas pertinentes e relevantes aos objetivos de atuação do Capítulo; 

• Para convocação de assembleias ou outras reuniões estatutárias do Capítulo; 

• Para pesquisas de satisfação de atividades do Capítulo; 

• Para levantamento de ações e iniciativas voltadas para o crescimento profissional dos associados, 

voluntários e visitantes do Capítulo. 

 

D – Como e quando as informações são compartilhadas 

 As informações dos associados, voluntários e visitantes não são compartilhadas com 

eventuais parceiros, apoiadores ou prestadores de serviços.  

 O mailing do capítulo não é disponibilizado a terceiros, ressalvadas quaisquer medidas 

previstas em lei ou resultante de qualquer ação jurídica legal, devidamente verificada sua 

procedência e legalidade. 

 

E- Como as informações são protegidas 

 As informações dos associados ao Capítulo ISACA Brasília estão hospedadas no ambiente 

da ISACA-Sede, conforme Política de Privacidade da ISACA-Sede.  

 Algumas destas informações são coletadas e selecionadas para objetivos específicos das 

ações da Diretoria do capítulo, conforme item “C” acima e são protegidas por senha. 

 A disponibilização do acesso às informações dos associados é feita pelo Presidente do 

Capítulo. 

 

D – Direitos e opções 



 
 

 Os profissionais devem informar caso não desejem mais receber e-mails e mensagens 

enviadas pelo Capítulo ISACA Brasília. Nesse caso, deverá ser enviada uma solicitação ao Diretor 

Institucional em diretorinstitucional@isaca-brasilia.org. 

 Em caso de e-mails enviados pela ISACA-Sede, o associado deverá acessar o link “my 

isaca” e fazer a alteração diretamente no seu cadastro em “Edit my profile”. 

 

E – Retenção de Informações pessoais 

 As informações fornecidas ao Capítulo são armazenadas enquanto perdurar a filiação ao 

Capítulo, excetuando-se: 

• Sua solicitação, conforme acima previsto; 

• Em caso de três devoluções de mensagens enviadas por não localização do usuário ou usuário 

inexistente. 

 

F – Alterações 

 Esta política poderá ser atualizada pela Diretoria do Capítulo ISACA Brasília por meio de 

uma nova publicação em nosso portal. Sempre que necessário, ou por força da LGPD, o associado 

será informado de eventuais alterações nesta política. 

 

G – Demais política e definições 

As demais políticas, regras e informações relacionadas à ISACA estão disponíveis em   

https://www.isaca.org/pages/Privacy.aspx 

 

H – Contatos 

Dúvidas sobre o portal e informações armazenadas na ISACA-Sede em https://www.isaca.org/: 

ISACA Privacy Contact: 

Julia Fullerton 

E-Mail: privacy@isaca.org 

Dúvidas sobre o site e informações armazenadas no Capítulo ISACA Brasília disponíveis em: 

https://engage.isaca.org/brasiliachapter/ 

 

Encarregado de Proteção de Dados: 

ISACA Capítulo Brasília 
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Leandro Pfeifer Macedo 

Diretor Institucional 

E-mail: diretorinstitucional@isaca-brasilia.org 

 

Controlador 

ISACA Capítulo Brasília 

João Souza Neto 

Presidente 

E-mail: presidente@isaca-brasilia.org 


