
 

  

Ref.: Obrigações relativas à Proteção de Dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Lei nª 13.709/2018 

(“LGPD”) 

 

Prezados Franqueados, 

 

Se você não for o responsável legal da Unidade Franqueada (conforme abaixo definido), por favor, encaminhe esta 

carta ao responsável.  

 

Como é de conhecimento, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) entrará em vigor no próximo dia 14 de agosto 

de 2020 e tal lei é aplicável a todas as empresas que tratem dados pessoais diretamente ou por meio de terceiros.  

 

Por essa razão, estamos enviando a presente comunicação para todos os nossos parceiros de negócios, nesse caso, 

a todos os Franqueados (“Unidades Franqueadas”) e pedimos, por favor, que leiam esta comunicação, pois, o 

conteúdo é vinculante à relação de franquia daqui para frente.  

 

Essa carta estabelece termos que serão vinculantes e passarão a fazer parte do contrato de franquia a partir de 14 

de agosto de 2020.  

 

Além de outras obrigações que as empresas deverão cumprir nos termos da LGPD, a Pearson e as Unidades 

Franqueadas, pelo fato de terem acesso, direta ou indiretamente, a dados pessoais dos alunos, pais de alunos 

e/ou representantes legais (“Dados Pessoais”) devem garantir que sejam adotadas todas as medidas em vigor 

relacionadas a forma em que os Dados Pessoais devem coletados, processados e mantidos. 

 

Respeitar e cumprir as regras previstas na LGPD é muito importante para a Pearson. Dessa forma, com o objetivo de 

cumprir as novas regras previstas na LGPD e garantir que tais obrigações estejam em vigor entre a Pearson e as 

Unidades Franqueadas, informamos que é obrigatório que as Unidades Franqueadas cumpram com as obrigações 

de proteção de dados (“Obrigações de Proteção de Dados”), conforme Anexo.  

 

Se tiverem quaisquer dúvidas, entrem em contato com juridico@pearson.com  

 

Atenciosamente, 

 

 

Marcelo de Almeida Horário  

VP Legal Latam 

marcelo.horacio@pearson.com  
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Anexo - Obrigações de Proteção de Dados Pearson Education do Brasil Ltda. - LGPD 

 

Ao coletar, processar e manter Dados Pessoais, as Unidades Franqueadas concordam em seguir as seguintes 

Obrigações de Proteção de Dados, além da aplicação integral do disposto pela Lei no 13.709/18:  

 

1. No âmbito da relação de franquia estabelecida, apesar de prover know-how operacional e pedagógico, 

materiais didáticos, método de ensino e todo o necessário para a operação das Unidades Franqueadas, a 

gestão de cada unidade e o cumprimento da legislação vigente é responsabilidade das respectivas Unidades 

Franqueadas. Nesse sentido, somente deverão ser compartilhados Dados Pessoais no limite do necessário 

para cumprir com as obrigações contratuais. Caso seja necessário o compartilhamento de dados pelas 

Unidades Franqueadas com a Pearson, nos termos do contrato de franquias, as Unidades Franqueadas 

deverão garantir que tais Dados Pessoais foram coletados em total conformidade com a legislação em vigor. 

 

2. A Unidades Franqueadas deverão se comprometer ainda, a somente coletar e armazenar Dados Pessoais de 

acordo com a LGPD, adotando-se todos os requisitos de segurança possíveis, mediante (i) consentimento / 

autorização do titular do Dado Pessoal, de seus pais e/ou representante legal, quando necessário; ou (ii) 

outra base legal aplicável. Declaramos que os Dados Pessoais de menores de idade serão coletados 

exclusivamente mediante consentimento expresso dos pais ou representantes legais, e ainda, que 

forneceremos aos titulares dos Dados Pessoais e/ou aos seus respectivos pais e/ou responsáveis legais total 

transparência sobre a coleta, tratamento e armazenamento dos dados;  

 

3. Tomar todas as medidas necessárias e exigidas pela lei para atender solicitações de titulares de Dados 

Pessoais ou de seus pais e/ou representantes legais, tais como, pedido de esclarecimentos sobre os Dados 

Pessoais que possuímos, pedido de total exclusão de Dados Pessoais de nossos sistemas e etc., desde que 

permitido e nos termos da LGPD.   

 

4. Sempre garantir que medidas técnicas e organizacionais apropriadas de proteção dos dados serão tomadas 

com o escopo de se evitar o vazamento de dados. 
 

5. Informar imediatamente à Pearson se detectar qualquer possível vazamento de Dados Pessoais e, se 

necessário, apoiar a Pearson na comunicação com os titulares dos Dados Pessoais que forem impactados 

pelo eventual vazamento e desde que tal vazamento impacte de alguma forma a Pearson. 
 

6. Caso haja indicação de um terceiro para coletar, processar e manter Dado Pessoal em nosso nome, nós 

garantiremos que eles estejam de acordo com obrigações de proteção de dados que garantam no mínimo o 

previsto nessas Obrigações de Proteção de Dados e nós seremos responsáveis solidários por todos os atos e 

omissões de tal terceiro. 
 

7. Apoiaremos a Pearson a responder pedidos e solicitações de titulares de Dados Pessoais que exercerem seus 

direitos desde que tais pedidos e solicitações estejam relacionados a Dados Pessoais coletados, processados 

e mantidos por nós em prazo razoável para o atendimento da lei. Caso contrário, na hipótese de alguma 

requisição ter sido equivocadamente direcionada para a Pearson, nos comprometemos em fornecer tal 

retorno diretamente aos alunos, aos pais e/ou seus representantes legais, nos termos da LGPD. 
 

8. Informaremos a Pearson se entendermos que estamos coletando, processando e mantendo Dado Pessoal  

que provavelmente possa resultar em alto risco aos direitos de titulares de Dados Pessoais; apoiaremos a 

Pearson na elaboração de uma avaliação de impacto de proteção de dados (“DPIA”) e em quaisquer 

providências perante a autoridade de proteção de dados, se aplicável. 
 

9. A pedido da Pearson, compartilharemos avaliações e relatórios técnicos e organizacionais conduzidos por 

terceiros a respeito das nossas medidas de segurança para proteger os Dados Pessoais. 
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10. A pedido da Pearson, responderemos e enviaremos à Pearson questionários a respeito de proteção de dados 

e segurança da informação. 
 

11. Não processaremos ou manteremos Dados Pessoais por período superior ao necessário para cumprir com 

nossas obrigações legais ou contratuais. 
 

12. Compartilharemos os Dados Pessoais somente com as pessoas – inclusive com representantes, empregados, 

assessores, colaboradores da Pearson - que forem expressamente indicadas e previamente autorizadas 

pelos representantes legais da Pearson. 

 

Para fins desta carta e das Obrigações de Proteção de Dados, aplica-se os conceitos da LGPD. 

 


