
 

 

 

Terms, Conditions and Data Processing Policies 

Privacy Policies and Terms and Conditions  Políticas de Privacidade e Termos e Condições 

Nature of the data: the data will be provided and / or 
collected automatically by the participants. 

 Natureza dos dados: os dados serão fornecidos 
e/ou coletados automaticamente pelos 
participantes. 

Your data will be collected and utilized for FAUBAI, 
organizer of this event, to allow your access to the 
event as well as its digital platform in order to 
participate in the FAUBAI 2021 Virtual Conference. 

 Os seus dados serão recolhidos e utilizados pela 
FAUBAI, organizadora deste evento, para permitir 
o seu acesso ao evento bem como à sua 
plataforma digital para participação da FAUBAI 
2021 Virtual Conference. 

I agree to the sharing of my contact information with 
the exhibitors, speakers, and other program 
participants for the sole and specific purpose of 
fulfilling the program of the event for which I have 
registered. 

Legal Base: Consent of the Rightholder. 

 Eu concordo em compartilhar minhas informações 
de contato com os palestrantes, treinadores e 
outros participantes do programa com a 
finalidade única e específica de cumprir o 
programa do evento para o qual eu me inscrevi. 

Base legal: Consentimento do titular. 

Your data will be protected and not commercialized.  Os seus dados serão protegidos e não serão 
comercializados. 

Your data will be given to Digital Solvers, our partner 
and editor of our digital platform, responsible for the 
live streams of the event.  

Legal Base: Execution of the Contract. 

 

 Seus dados serão repassados para Digital Solvers, 
nosso parceiro e editor de nossa plataforma 
digital responsável pela transmissão virtual do 
evento. 

Base legal: Execução do contrato. 

You retain the right to ask us about your personal data 
at any time. Please contact us at 
conf2021@faubai.org.br with any enquiries you may 
have. 

 Você tem o direito de nos perguntar sobre seus 
dados pessoais a qualquer momento. No caso de 
dúvida, entre em contato através do e-mail 
conf2021@faubai.org.br. 

Image Rights: By submitting this registration, I agree 
that FAUBAI may photograph or videotape me and 
may use those photographs or video footage for 
marketing purposes or to make conference sessions 
available on websites maintained by the Association.  

I release FAUBAI from any claim or liability related to 
that use, and waive all claims for myself, my heirs and 
assignees against the FAUBAI Association or the 
individual persons in the FAUBAI Team. 

Legal Base: Consent of the Rightholder. 

 

 Direito de Imagem: Ao enviar esse registro, 
concordo que a FAUBAI possa me fotografar ou 
me gravar em vídeo e usar essas fotografias ou 
vídeos para fins de marketing ou para 
disponibilização das sessões da conferência em 
sites mantidos pela Associação.  

Eu libero a FAUBAI de qualquer reivindicação ou 
responsabilidade relacionada a esse uso e 
renuncio a todas as reivindicações por mim, meus 
herdeiros e cessionários contra a Associação 
FAUBAI ou os membros individuais da Equipe 
FAUBAI. 

Base legal: Consentimento do titular. 

Video Policy: By submitting this registration, I agree 
that I will not video record FAUBAI 2021 Virtual 
Conference’s sessions without written permission 
from FAUBAI prior to the event.  

Legal Base: Consent of the Rightholder. 

 Política de Vídeo: Ao enviar este registro, concordo 
que não gravarei nenhuma das sessões  da 
Conferência Virtual 2021 da FAUBAI sem a 
permissão por escrito da FAUBAI antes do evento.  

Base legal: Consentimento do titular. 
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Non-disclosure Policy: I agree that the conference 
directory is not to be distributed to third parties or 
used for mass mailings. 

Legal Base: Consent of the Rightholder. 

 

 Política de Não-Divulgação: Concordo que a lista 
de participantes da conferência não deve ser 
distribuída a nenhum terceiro ou usado para envio 
correspondência em massa. 

 Base legal: Consentimento do titular. 

Press Policy: I understand that members of the press 
may attend conference sessions and that any remarks 
I make in sessions or to journalists at the conference 
may be quoted in the media. 

Legal Base: Legitimate Interest. 

 

 Política da Imprensa: Entendo que representantes 
da imprensa podem participar das sessões da 
conferência e que quaisquer comentários feitos 
nas sessões ou aos jornalistas da conferência 
podem ser citados na mídia.  

Base legal: Legítimo interesse. 

Data Policy: FAUBAI will use the information you have 
given on your registration together with other 
information provided on feedback questionnaires to 
administer and evaluate the success of this event.  

By submitting this form, I consent to provide my 
personal data where this is necessary, for the 
purposes mentioned above. 

Legal Base: Execution of the Contract. 

 Política de Dados: A FAUBAI utilizará as 
informações que você forneceu no formulário de 
inscrição, bem como outras informações 
fornecidas nos questionários de feedback para fins 
de gestão e avaliação do sucesso deste evento.  

Ao enviar este formulário, concordo em fornecer 
meus dados pessoais sempre que necessário, para 
os fins acima citados. 

Base legal: Execução do contrato. 

Data Protection: FAUBAI will adopt appropriate 
security, technical, and administrative measures for 
the good and faithful compliance with the General 
Data Protection Law - LGPD Law 13.709 / 2018. 

 Proteção de Dados: A FAUBAI adotará medidas de 
segurança, técnicas e administrativas adequadas 
para o bom e fiel cumprimento da Lei Geral de 
Proteção de Dados  - LGPD Lei 13.709/2018. 

The free, express, informed, and unequivocal 
manifestation of agreement with respect to the 
provisions of this privacy policy must be made through 
the Agreement in the “I accept the Policy” box, in the 
registration form. 

 A manifestação livre, expressa, informada e 
inequívoca de concordância em relação ao 
disposto nesta política de privacidade deverá ser 
realizada por meio do “Aceito a Política”. 

This policy will be governed, interpreted and executed 
in accordance with the Laws of the Federative 
Republic of Brazil, especially Law 13.709 / 2018, 
regardless of the laws of other states or countries, 
being the jurisdiction of the Holder to resolve any 
doubts arising from this document. (which is now 
elected the appropriate jurisdiction to resolve any 
doubts arising from this document). 

 Esta política será regida, interpretada e executada 
de Acordo com as Leis da República Federativa do 
Brasil, especialmente Lei 13.709/2018, 
independentemente das Leis de outros estados ou 
Países, sendo o Brasil o foro do Titular para dirimir 
qualquer dúvida decorrente deste documento. 

FAUBAI Cancellation Policy: Should you need to cancel 
your FAUBAI 2021 registration for any reason prior to 
April 16th, you will receive a refund less a 50% 
cancellation fee. Cancellations received after April 
16th are nonrefundable. Please notify FAUBAI in 
writing via conf2021@faubai.org.br.  

You may also choose to reassign your registration to 
another person without penalty, by April 16th . Please 
notify FAUBAI of the replacement participants' name 
and contact details in writing via 
conf2021@faubai.org.br. 

 Política de Cancelamento: Se você precisar 
cancelar a sua inscrição da Conferência FAUBAI 
2021, por qualquer motive, antes de 16 de abril, 
você receberá um reembolso de 50% do valor. Os 
cancelamentos recebidos após 16 de abril não são 
reembolsáveis. Os pedidos de cancelamento 
devem ser enviados para o e-mail 
conf2021@faubai.org.br.  

Você também pode optar por atribuir a sua 
inscrição para outra pessoa, sem custo, até 16 de 
abril. Os pedidos de alteração do titular da 
inscrição devem ser enviados ao e-mail 
conf2021@faubai.org.br, com nome e e-mail do 
participante substituto. 
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