
Política de privacidade 

Esta Política de Privacidade (“Política de Privacidade” ou “Política”) descreve como a Pearson 

Education do Brasil Ltda. (“Pearson”), CNPJ: 01.404.158/0001-90, localizada na Avenida José Luiz 

Mazzali, 450, Sala A - Setor M 03B-GLP - Louveira I, Louveira/SP, CEP: 13.290-000, detentora da 

marca Wizard by Pearson, protege a sua privacidade (“você”, “o usuário”) e seus dados pessoais, 

exclusivamente durante sua interação com a skill denominada Wizard by Pearson (“Skill”), 

desenvolvida pela Pearson e disponibilizada na Alexa – assistente virtual da Alexa. Antes de usar 

a Skill, leia esta Política e nossos Termos de Uso. 

1. O que é a Política de Privacidade? 

A Política de Privacidade explica quais informações e dados pessoais serão coletados, pela 

Pearson, durante a utilização da Skill e como, com qual finalidade e por quanto tempo elas serão 

utilizadas. 

2. Alterações na Política de Privacidade 

O presente documento pode ser alterado eventualmente, a critério exclusivo da Pearson e de 

acordo com a evolução/aprimoramento da funcionalidade disponibilizada na Alexa. Nesse caso, 

a Skill deverá ser atualizada, garantindo que você tenha acesso a versão mais atual da presente 

Política. Publicaremos as alterações da nossa Política de Privacidade e, se as alterações forem 

significativas, forneceremos um aviso com mais destaque. 

Ao utilizar a Skill após eventuais modificações, o usuário demonstra sua concordância com as 

novas normas.  

Ao utilizar a Skill, você concorda com os termos desta Política de Privacidade. Se, ao contrário, 

você discordar desta Política de Privacidade, por favor não utilize a Skill Wizard by Pearson.  Seu 

uso continuado da Skill após a publicação de alterações a esta Política de Privacidade será 

considerado a sua aceitação dessas alterações. 

3. Quando os meus dados pessoais serão coletados? 

Dados pessoais poderão ser coletadas de duas formas: 

• Diretamente fornecidas por você ou responsáveis legais: quando você interage com a 

aplicação por meio do consumo de conteúdo, jogos e demais funcionalidades 

disponibilizadas pela skill Wizard by Pearson, ao instalá-la e utilizá-la; e 



• De forma automática: quando são coletados dados de estatística sobre utilização e consumo 

de conteúdo, registro de aplicativos e sistemas, os quais podem incluir o nome do provedor 

de conexão (responsável pelo fornecimento da internet) e o tipo de dispositivo utilizado e 

informações de navegações. 

4. Quais dados pessoais serão coletados?  

Durante a utilização da aplicação, a Pearson poderá coletar dados de navegação do usuário pela 

Skill, como, por exemplo, o token de sessão, que serve para identificar a fase em que o usuário 

está, o avanço e conclusão das atividades propostas em jogos, pontuações alcançadas nos níveis 

e demais dados de utilização e consumo de conteúdo. 

Durante a utilização da Skill, os usuários também poderão gerar informações de métricas de 

utilização, como, por exemplo, a quantidade de horas de uso do aplicativo, avanço e conclusão 

das atividades propostas em jogos, pontuações alcançadas nos níveis e demais dados de 

utilização e consumo de conteúdo. 

5. Para que os meus dados pessoais serão utilizados? 

Os dados da sessão dos usuários, fornecidos pela Amazon, por meio da utilização da Skill, serão 

utilizados para que a Pearson possa avaliar a navegação da Skill e, quando pertinente, realizar 

avaliações e acompanhamento sobre o seu aprendizado.  

6. Meus dados pessoais serão compartilhados com terceiros? 

Os seus dados pessoais serão compartilhados em situações específicas, abaixo apresentadas e 

não serão objeto de qualquer comercialização. 

• Com nossos prestadores de serviços (por exemplo, fornecedores que desenvolvem ou 

hospedam nossos Serviços), desde que aprovados em processo interno de conformidade;  

• Caso se trate de uma exigência legal ou regulatória; 

• Quando verificada uma desconformidade com as leis aplicáveis, agências reguladoras ou 

instituição educacional; 

• Com responsáveis legais ou parceiros comerciais responsáveis pelo pagamento dos serviços; 

• Em caso de operações societárias; e 

• Em outras situações, com o consentimento do usuário. 



7. E como fica o envio de comunicações e ações de marketing por meio da 

Skill? 

Eventualmente, poderemos utilizar os dados pessoais (caso sejam fornecidos) sob a nossa 

guarda para o envio de comunicações de marketing a respeito das soluções comercializadas pela 

Pearson, detentora da marca Wizard by Pearson. Tal hipótese somente ocorrerá, quando: 

• Você nos tenha fornecido um consentimento válido e informado para este objetivo. 

Não enviaremos comunicações de marketing a um usuário que optou por não os receber. 

Aqueles usuários que optaram por receber as comunicações poderão, a qualquer tempo, se 

descadastrar da base de recebimento de e-mails (opt-out).  

Adicionalmente, não será encaminhada comunicação de marketing a nenhum indivíduo com 

idade igual ou inferior a 12 (doze) anos registrado para utilizar os serviços. 

8. Por quanto tempo a Pearson mantém meus dados pessoais? 

Manteremos os seus dados pessoais em arquivo apenas pelo tempo necessário para atender 

aos objetivos fixados junto a você. 

Os dados pessoais podem ser mantidos por tempo superior ao necessário quando permitido 

pela legislação aplicável, especialmente para cumprimento de obrigação legal ou regulatória 

pela Pearson. 

9. Quais direitos eu tenho? 

Você possui os direitos relacionados abaixo aos seus dados pessoais, incluindo, mas não se 

limitando, a: 

• O direito de confirmação de existência de tratamento;  

• Acesso, por meio de uma cópia (simples ou completa) de seus dados pessoais;  

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou se acreditar 

que a Pearson os está tratando em desconformidade com a lei; 

• Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;  

• Informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais compartilhamos seus 

dados pessoais; 



• Informação sobre a possibilidade de você não fornecer o consentimento, bem como ser 

informado sobre as consequências em caso de negativa;  

• Obter revisão de eventuais decisões tomadas de forma automática; e 

• Revogação de seu consentimento. 

Para as demais situações, a solicitação de exercício de direitos deverá ser encaminhada a 

fale.wizard@pearson.com.  

10. Como a Pearson mantém os dados pessoais seguros? 

Mantemos medidas técnicas e organizacionais adequadas para evitar qualquer acesso não 

autorizado, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 

qualquer forma de tratamento inadequado de dados pessoais. 

11. Como posso entrar em contato com a Pearson? 

Caso você tenha dúvidas sobre nossa Política de Privacidade, não hesite em contatar-nos por 

meio do endereço de e-mail fale.wizard@pearson.com.   

12. Qual o significado dos termos utilizados nesta Política de Privacidade? 

• Você: titular de dados pessoais que utiliza a Skill; 

• Legislação aplicável: lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados); 

• Dados pessoais: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; 

• Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; 

• Opt-out: oportunidade dada ao titular para que se oponha ao tratamento de dados pessoais; 

• Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo; e 

• Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com 

o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 
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