AVISO LEGAL E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
A FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (doravante UCEIF), como entidade
organizadora, através do CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPREENDEDORISMO CISE -, do projeto "Explorer Jovens com Ideias" e entidade responsável pelo conteúdo e gestão
deste site explorerbyx.org, está inscrita no Registo de Fundações do Ministério da Educação
sob o número 885, e está domiciliado em Santander, Avda. de los Castros, s/n-Reitoria da
Universidade de Cantabria.
TERMOS LEGAIS E CONDIÇÕES GERAIS
Ao aceder a este endereço e a qualquer das suas páginas (doravante o "Site") será
considerado um usuário (doravante, usuário ou usuários) e presume-se que aceita as
presentes Condições Gerais. Ao utilizar o portal, o usuário aceita as presentes Condições
Gerais e obriga-se a utilizar o portal, os serviços e os conteúdos alojados de acordo com as
mesmas. O usuário aceita que a utilização do portal, dos serviços e dos conteúdos ocorra, em
qualquer caso, sob a sua responsabilidade. Caso não concorde com estas Condições Gerais,
deverá sair do portal.
As informações e conteúdos incluídos neste site destinam-se a divulgar, formar e, em última
instância, contribuir para a melhoria da cultura empreendedora do grupo de estudantes
universitários e cidadãos e da sociedade em geral.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
•

QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS?

IDENTIDADE: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN
DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF)
CIF Nº G-39.622.360
DIREÇÃO POSTAL: E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Avd. Los Castros, s/n. 39005 Santander y
Paseo Menéndez Pelayo 94-96. 39006 Santander
TELEFONE: 942 271 644 / 609 739 804
CORREIO ELETRÔNICO: secretaria@fundacion-uceif.org
RESPONSÁVEL DE PROTEÇAO DE DADOS D. MIGUEL MIRANDA FERNÁNDEZ
CONTATO DPD: dpo@fundacion-uceif.org

•

COM QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Na UCEIF tratamos a informação prestada pelos nossos participantes em eventos,
congressos, seminários e fóruns, para regular o controle de acesso às instalações, lista de
participantes, credenciamentos, gestão do estacionamento de veículos dos participantes, bem
como para posterior contato com os participantes por e-mail, ação comercial e envio de
newsletters.
1. Gerenciar a inscrição e participação dos usuários nos programas do Explorer:
Um dos principais propósitos do site é servir como ponto de encontro para as pessoas
interessadas no assunto do portal, para que possam encontrar as informações e
serviços nos quais possam estar interessados, por isso, trataremos os dados dos
usuários para registrá-los nos diferentes programas e projetos que são realizados no
site, particularmente, programas de formação para empreender; iniciativas para
colocar os usuários em contato com “explorer spaces” para trabalhar; mentoring e
assessoramento personalizado; networking com outros usuários da comunidade; e a
apresentação de ideias e projetos cujos participantes podem concorrer a ser os
vencedores de determinadas viagens para conhecer ecossistemas empreendedores
como Google ou Facebook. A legitimação que permite habilitar este treinamento é a

execução de um contrato que se materializa com a aceitação desta política de
privacidade.
2. Cessão de dados para as Universidades, Centros Colaboradores e “Spaces” aderidos
para o desenvolvimento dos programas descritos na seção anterior. Para o
desenvolvimento dos programas que a UCEIF disponibiliza aos usuários, é necessário
que a UCEIF transfira os seus dados para os diferentes Centros, Universidades e
Espaços aderentes, para que o usuário possa usufruir do serviço oferecido, algumas
destas instituições se encontram fora do Espaço Econômico Europeu (E.E.E), pelo que
se recomenda ao usuário que, caso não concorde que cedamos os dados do usuário
para instituições localizadas em territórios fora da E.E.E, não se inscreva nas
convocatórias e programas afetados. A legitimação que permite viabilizar este
tratamento é a execução de um contrato que se materializa com a aceitação desta
política de privacidade.
3. 3. Realizar estudos estatísticos sobre a utilização dos serviços pelos usuários. A UCEIF
tratará os dados dos usuários para realizar estudos estatísticos que nos permitam
conhecer a eficácia e utilidade dos serviços prestados no site, de forma que os
resultados obtidos nos permitam melhorar os serviços e programas oferecidos no
futuro. A legitimação que permite viabilizar este tratamento é o interesse legítimo da
UCEIF.

POR QUANTO TEMPO MANTEREMOS SEUS DADOS?
Os dados pessoais fornecidos serão conservados apenas enquanto se mantiver a relação
contratual, ou enquanto se mantiver o contato de ações informativas e a eliminação não for
solicitada pelo interessado, ou por obrigação legal.
• QUAL A LEGITIMAÇÃO PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS?
A base legal para o tratamento dos seus dados é a relação contratual e/ou o seu
consentimento.
•

A QUAIS DESTINATÁRIOS SERÃO COMUNICADOS OS SEUS DADOS?

A UCEIF poderá ceder os dados para as Universidades, Centros e Spaces aderidos
aos diferentes programas em que os usuários podem se inscrever. No link a seguir http://
explorerbyx.org/explorer-spaces/ você pode encontrar a lista e detalhes das instituições
participantes. A cessão de dados para as instituições mencionadas é necessária para
gerenciar a participação do usuário no programa selecionado.
• QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS QUANDO NOS FORNECE OS SEUS DADOS?
Qualquer pessoa tem o direito de obter confirmação se a UCEIF está processando
dados pessoais que concerne a eles, ou não. Os interessados têm o direito de aceder
aos seus dados pessoais, bem como de solicitar a retificação de dados inexatos ou, se
for caso, solicitar a sua eliminação quando, entre outros motivos, os dados já não
sejam necessários para os fins para os quais foram recolhidos. Em determinadas
circunstâncias, os interessados poderão solicitar a limitação do tratamento dos seus
dados, caso em que os conservaremos apenas para o exercício ou defesa de
reclamações.
Em determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação
particular, os interessados podem opor-se ao tratamento dos seus dados. A UCEIF
deixará de processar os dados, exceto por motivos legítimos imperiosos, ou o
exercício ou defesa de possíveis reclamações.
COMO OBTIVEMOS OS SEUS DADOS?
Obtivemos os dados do próprio interessado.

Dados de identificação:
Códigos ou chaves de identificação
Identificação (nome, ID)
Endereços postais e eletrônicos
Dados de contato
Dados de veículos para acesso
Dados acadêmicos
Dados de faturação
RESPONSABILIDADE DA UCEIF
A UCEIF obteve as informações e materiais incluídos no Site de fontes consideradas
confiáveis, mas, embora tenham sido tomadas medidas razoáveis para garantir que as
informações contidas sejam corretas, a UCEIF não garante que sejam exatas, completas ou
atualizadas e, consequentemente, não deve ser invocado como se fosse. A UCEIF declina
expressamente qualquer responsabilidade por erros ou omissões na informação contida nas
páginas deste site.
A UCEIF reserva-se o direito de modificar, suspender, cancelar ou restringir o conteúdo do Site,
bem como os links ou informações obtidas através do mesmo, sem aviso prévio.
A UCEIF não assume nenhuma responsabilidade pelas atividades ou conduta dos usuários.
Nada neste site deve ser considerado como patrocínio ou garantia em relação a um usuário ou
terceiros, seja em relação a seus sites, produtos, serviços ou de qualquer outra forma. Em
nenhum caso, a UCEIF-CISE, seus empregadores, diretores, funcionários e pessoal autorizado
serão responsáveis por qualquer tipo de dano, perdas, reclamações ou despesas de qualquer
tipo, sejam eles provenientes ou não do uso do site, das informações adquiridas ou acessado
por ou através dele, ou vírus informáticos, falhas operacionais ou interrupções no serviço ou
transmissão, falhas de linha; Com o uso da Web, tanto por conexão direta quanto por link ou
outros meios, o Usuário assume que esses eventos podem ocorrer.
É proibido transmitir ou enviar através do Site qualquer conteúdo ilegal ou ilícito, vírus
informáticos ou mensagens que, em geral, afetem ou violem os direitos da UCEIF-CISE. A
UCEIF não se responsabiliza pelos Sites que não sejam seus que possam ser acedidos através
de vínculos (links) ou por qualquer conteúdo disponibilizado ao usuário por terceiros. Qualquer
uso de um vínculo ou acesso a um site não próprio é feito por conta e risco exclusivo do
usuário. Consequentemente, a UCEIF não é responsável por qualquer perda, reclamação ou
dano decorrente do uso ou uso indevido de um vínculo, ou das informações obtidas através
dele, incluindo outros vínculos ou Sites, interrupção no serviço ou acesso, ou da tentativa de
uso ou uso indevido um vínculo, tanto ao acessar explorerbyx.org quanto ao acessar
informações de outros sites do site explorerbyx.org.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Este site é propriedade da UCEIF. Os direitos de Propriedade Intelectual e os direitos de
exploração e reprodução deste Site, de suas páginas, telas, as informações que contêm, sua
aparência e design, bem como os vínculos (links) estabelecidos a partir dela para outras
páginas da Web, são propriedade exclusiva da UCEIF , salvo indicação contrária. Todos os
nomes, desenhos e/ou logotipos que compõem esta página são marcas devidamente
registradas. Qualquer uso indevido do mesmo por pessoa que não seja seu legítimo
proprietário poderá ser processado de acordo com a legislação vigente. Os direitos de
propriedade intelectual e marcas de terceiros são convenientemente destacados e devem ser
respeitados por todos que acessem este site. Apenas para uso pessoal e privado é permitido
descarregar os conteúdos, copiar ou imprimir qualquer página destesite. É proibida a
reprodução, transmissão, modificação ou eliminação da informação, conteúdo ou avisos deste
site sem a autorização expressa e prévia por escrito da UCEIF.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As presentes condições gerais serão regidas pela lei espanhola.

POLÍTICA DE COOKIES EM EXPLORERBYX.ORG.
Informamos que este site utiliza cookies. Esta política de cookies (doravante, "Política de
Cookies"), pertence ao domínio http://explorerbyx.org (doravante, o site).
O site é propriedade da FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL
ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO (doravante, UCEIF ou o
Proprietário) que utiliza cookies para melhorar a navegação e funcionamento do site, bem como
recolher dados estatísticos da atividade do usuários no mesmo e, desta forma, poder melhorar
os serviços prestados.
1. Conceito de Cookies
Os Cookies são arquivos que são baixados e armazenados no computador do usuário ao
navegar na Internet e que, em particular, contêm um número que permite identificar de forma
única o computador do usuário, mesmo que altere sua localização ou endereço IP.
Os cookies são instalados durante a navegação pela Internet, seja pelos sites que o usuário
visita ou por terceiros com os quais o site está relacionado, e permitem que estes conheçam
sua atividade no mesmo site ou em outros com os quais está relacionado, por exemplo: o
local de onde você acessa, o tempo de conexão, o dispositivo de onde você acessa (fixo ou
móvel), o sistema operacional e navegador utilizado, as páginas mais visitadas, o número de
cliques realizados e dados sobre o comportamento do usuário na Internet.
O site é acessível sem necessidade de ativação de cookies, embora a sua desativação possa
impedir o seu bom funcionamento. Caso o usuário decida não enviar cookies para nossos
sistemas, ele pode "desativá-los" em seu navegador, excluindo-os de seu histórico de
navegação –cache– quando a visita terminar.

2. Autorização para uso de cookies

De acordo com o aviso de cookies que aparece no rodapé do site, o usuário ou visitante do site
aceita que, ao navegar nele, consente expressamente o uso de cookies de acordo com a
descrição detalhada abaixo, exceto quando tenha modificado as configurações do seu
navegador para recusar seu uso.

3. Revogação da autorização para uso de cookies e configurações do navegador
O Proprietário lembra aos seus usuários que o uso de cookies pode estar sujeito à sua
aceitação durante a instalação ou atualização do navegador utilizado por eles.
Para proceder à revogação da autorização de utilização de cookies dada por padrão, será
necessário que o usuário proceda à eliminação dos cookies já inseridos. Para fazer isso,
deverá seguir as instruções que seu navegador estabelece a esse respeito.
Recomenda-se aos usuários que consultem a ajuda de seu navegador ou acessem as páginas
do site de ajuda para a eliminação de cookies dos principais navegadores, alguns dos quais
coletamos abaixo:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es

Se o usuário desejar revogar o consentimento dado ou fazer qualquer pergunta sobre a
Política de Cookies do Site, poderá entrar em contato com o Proprietário através do
seguinte endereço infoexplorer@cise.es indicando no assunto “Política de Cookies”.
4. Tipos de Cookies usados no Site
O usuário que navega no Site pode encontrar cookies inseridos diretamente pelo
Proprietário, ou cookies inseridos por outras entidades que não este, conforme detalhado
nas seguintes seções:
Essas tecnologias são divididas em duas categorias, de acordo com o tempo que
permanecem ativas:
•
• Cookies de sessão, que duram apenas enquanto um navegador permanece em
um site. Uma vez que o navegador é fechado, os arquivos de dados no computador são
excluídos.
•
• Cookies multi-sessão, que duram além da sessão de navegação em um site,
permitindo que um computador ou usuário seja reconhecido por um determinado período de
tempo.
explorerbyx.org usa um provedor de análise de terceiros (Google-Analytics) para analisar os
dados coletados. O provedor de análise não recebe informações de identificação pessoal por
meio de cookies e nenhuma sessão ou informação de referência cruzada do explorerbyx.org é
combinada com outros servidores. Você pode consultar a política de privacidade do provedor
de análise desse terceiro para obter mais informações.
Algumas páginas do explorerbyx.org podem incluir conteúdo ou funcionalidade do site de
terceiros, como vídeos incorporados ou texto dinâmico não gerenciado pelos serviços do
explorerbyx.org.
Esses terceiros podem usar tecnologias de medição e personalização da Internet (como
cookies) em relação com o fornecimento desse conteúdo ou funcionalidade. Para mais
informações, você pode consultar as políticas de privacidade desses terceiros.
Aqui está uma lista dos cookies usados pelo explorerbyx.org:
Domínio .explorerbyx.org
PHPSESSID
Identificador de sessão. Armazena informações do usuário que está visitando o site no
momento.
Expira: fim da sessão do navegador
_utma
É usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca javascript é
executada e o cookie _utma não existe. O cookie é atualizado sempre que se enviam dados
para o Google Analytics.
Expira: 2 anos.
_utmb
É usado para determinar novas visitas ou sessões. O cookie é criado quando a biblioteca
javascript é executada e o cookie _utmb não existe. O cookie é atualizado cada vez que se
enviam dados para o Google Analytics.

Expira: 20 minutos.
_utmc
Não é utilizado em ga.js. Estabelecido para interoperabilidade com urchin.js. Historicamente,
esse cookie operava em conjunto com o cookie __utmb para determinar se o usuário estava em
uma nova sessão/visita.
Expira: fim da sessão do navegador.
_utmz
Armazena a origem do tráfego ou a campanha que explica como o usuário chegou ao site. O
cookie é criado quando a biblioteca javascript é executada e atualizada cada vez que se
enviam dados para o Google Analytics.
Expira: 6 meses.
_gat Proprietário: Google Analytics. Duração: sessão. Categoria : Análise. Função: Usado para
limitar a coleta de dados de tráfego em sites com alto número de visitas.
Tipo: Tercerios
Outra forma de medir o uso de um site e de tecnologias de personalização é o uso de cookiesflash, criados pela Adobe-Flash. Para gerenciar esses cookies, visite o site http://
www.adobe.com. O explorerbyx.org atualmente não usa cookies Flash, mas eles podem ser
usados por tecnologias de terceiros incluídas no explorerbyx.org.
5. Observações adicionais
Os navegadores do Site são as ferramentas encarregadas de armazenar cookies e, a partir
deste local, você deve exercer seu direito de eliminá-los ou desativá-los.
O Proprietário não se responsabiliza pelo fato de que a desativação dos cookies impeça ou
dificulte o bom funcionamento do site, nem pode garantir o manuseio correto ou incorreto dos
cookies pelos navegadores mencionados.
Em alguns casos é necessário instalar cookies para que o navegador não se esqueça da sua
decisão de não os aceitar.
Por fim, informa-se que esta Política de Cookies pode variar dependendo dos cookies
utilizados. O Proprietário recomenda que reveja esta política cada vez que aceda ao nosso
website para estar devidamente informado sobre como e porque utilizamos cookies e para
estar ciente de quaisquer alterações no tipo de dados que são recolhidos.

