
 
 
 

Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente e a LGPD 
 
A Lei Geral da Proteção de Dados (LGPD) é uma legislação do Brasil que se aplica a todas as 
organizações que coletam e processam dados pessoais dos cidadãos. 
 
A captação de dados é inerente a atividade empresarial. No Centro Universitário Antônio Eufrásio 
de Toledo de Presidente Prudente, os dados são solicitados desde a inscrição nos vestibulares, 
matrículas dos alunos, inscrição de eventos e outros. Os principais são: Números de RG e CPF, 
endereço residencial, número de telefone, data de nascimento e outros. 
 
Como uma instituição de ensino responsável e voltada para o futuro, o Centro Universitário Antônio 
Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente reconhece a necessidade de cumprir com a LGPD e 
garantir que medidas eficazes sejam realizadas para proteger os dados pessoais de nossos alunos, 
colaboradores e outros interessados. 
 
Dessa forma, como parte do cumprimento de nossas obrigações, implementaremos um programa 
abrangente para validar o nosso uso de dados pessoais e para reafirmar a base legal de nossos 
procedimentos internos, fornecendo recursos apropriados para estabelecer e desenvolver 
controles eficazes de proteção de dados e segurança da informação. 
 
A implementação do programa de conformidade com a LGPD será assessorada por profissionais 
especializados na proteção de dados pessoais da ZS Advogados Associados, conjuntamente com 
uma equipe interna especialmente selecionada.  
 
Vamos trabalhar em uma nova Política de Proteção de Dados e Privacidade que será disponibilizada 
em formato impresso e eletrônico e divulgada dentro da instituição e para todas os terceiros 
interessados. 
 
Também asseguraremos que uma revisão sistemática do programa seja conduzida regularmente 
para garantir que seus objetivos sejam alcançados e que questões relevantes sejam identificadas e 
abordadas. 
 
Contamos com o empenho de todos os colaboradores e parceiros de negócios a garantir que 
cumpram sua parte na implementação do programa de LGPD e todos nossos objetivos de segurança 
da informação. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 

Zelly Pennacchi Machado 
Reitora da Toledo Prudente Centro Universitário 


