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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

“#PartiuVerão” 
 
 

1. Introdução 

2. Quem somos e como entrar em contato conosco 

3. Quais informações utilizamos e o que fazemos com elas 

4. As bases legais nas quais nos apoiamos 

5. Com quem compartilhamos suas informações 

6. Transferências internacionais 

7. Por quanto tempo mantemos suas informações 

8. Como acessar suas informações e outros direitos 
 
 
1. Introdução  

A RADAR CINEMA E TELEVISÃO LTDA. (“RADAR”), sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob no. 
02.947.857/0001-49, com sede na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua dos Manacás no. 276, 1º andar, Jardim da Glória, 
CEP 06711-500, está comprometida em proteger suas informações pessoais. Se você pretende participar de algum de nossos 
programas, esta Política de Privacidade para Participantes do Programa (“Política de Privacidade”) explica o que fazemos com suas 
informações pessoais. Podemos modificar esta Política de Privacidade periodicamente, portanto, verifique-a periodicamente. 

 
 
2. Quem somos e como entrar em contato conosco 

Se você tiver qualquer dúvida sobre esta Política de Privacidade e/ou desejar exercer seus direitos, por gentileza envie-nos e-mail 
para casting.pv@mixer.com.br.  

 
 

3. Quais informações utilizamos e o que fazemos com essas informações 
Solicitamos suas informações pessoais, as quais você utiliza ao requerer participação em nosso programa, e se formos prosseguir 
com sua seleção. Utilizamos tais informações de várias formas diferentes, dependendo do estágio alcançado no processo de 
solicitação, seleção e produção. A tabela abaixo estabelece, para cada estágio do processo, o que fazemos com suas informações. 
Talvez não solicitemos sempre todas as informações listadas na tabela, já que alguns tipos de informação podem não ser pertinentes 
a um determinado programa ao qual você tenha se candidatado. 

 

Com relação ao programa “#PartiuVerão”, por gentileza, não nos envie nenhuma informação sobre si 
mesmo(a) se você for menor de 18 (dezoito) anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:casting.pv@mixer.com.br.
mailto:privacy.officer@fremantle.com
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Estágio 1: Solicitação para participar (incluindo seleção de telefone/ seleção do candidato) 
 

Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Nome, informações de contato, endereço 
de e-mail. 

Para entrar em contato com você sobre a 
solicitação. 

Se não conseguirmos entrar em contato 
com você, não seremos capazes de 
convidá-lo(a) para um teste ou para 
participar do processo de seleção. 

Informações sobre você que consideramos 
prováveis de serem relevantes em avaliar 
se você será candidato adequado. 
 
Isto inclui sua data de nascimento, e 
informações sobre seu trabalho; sua vida 
em casa e em família; seus interesses e 
personalidade; quaisquer aparições em TV; 
assim como outras informações pertinentes 
ao programa ao qual você se candidatou. 

Revisamos essas informações para avaliar 
se consideramos que você será candidato 
adequado e se você atende aos requisitos 
de elegibilidade etária. 

Para decidir se convidamos você para o 
próximo estágio do processo de seleção, 
que pode incluir um teste. 
 
Se você for selecionado(a) a participar no 
programa, podemos também usar estas 
informações para realizar nosso contrato 
com você. 

Informações sobre você e suas 
experiências anteriores que obtemos de 
buscas que realizamos com várias 
autoridades, tais com seus empregadores, 
atual e antigo, incluindo registros de 
emprego, sócios, amigos, familiares, 
instituições educacionais, departamentos 
do governo (incluindo registros do governo 
e quaisquer registro de veículo motorizado 
relacionados a você), qualquer nível militar 
(incluindo registros militares relacionados a 
você), quaisquer referências fornecidas por 
você, quaisquer registros civis, e quaisquer 
agências de informações comerciais 
(incluindo relatórios de crédito e 
consumidor relacionados a você). 

Revisamos essas informações para avaliar 
se consideramos que você será candidato 
adequado e para verificar qualquer 
informação que você nos tenha fornecido. 

Para decidir se firmamos contrato com 
você, considerando o que temos 
necessidade comercial de verificar a 
veracidade de suas informações. Também 
precisamos proteger nossos interesses 
comerciais e reputacionais (assim como 
aqueles do canal exibidor e de nossos 
parceiros), e para proteger o bem-estar de 
nossos funcionários, “freelancers”, público, 
contribuintes, concorrentes e/ou 
candidatos. 

Informações de saúde ou médicas que você 
divulga ou nos fornece ou de nossos 
consultores médicos e os resultados de 
quaisquer testes que realizamos (e.g., 
exame de temperatura, de anticorpos e de 
Covid-19. 

Para proteger seu bem-estar e o bem-estar 
de outros participantes no programa, assim 
como nossa equipe de produção e certificar 
que você seja capaz de participar no 
processo de seleção e para nos possibilitar 
realizar quaisquer ajustes razoáveis. 

Para realizar as etapas pré-contratuais a 
seu pedido (ou seja, quando você solicita 
que consideremos seu pedido) e para 
possibilitar que façamos quaisquer ajustes 
razoáveis. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Crenças religiosas ou filosóficas. Se você divulgar informações sobre suas 
crenças religiosas ou filosóficas no seu 
formulário de solicitação, nós as usaremos 
no intuito de fazer quaisquer ajustes 
razoáveis durante o processo de seleção. 

Para realizar as etapas pré-contratuais a 
seu pedido (ou seja, quando você solicita 
que consideremos seu pedido) e, se você 
seguir no processo de seleção, para 
possibilitar que façamos quaisquer ajustes 
razoáveis. 
 
Você não é obrigado a fornecer nenhuma 
informação sobre suas crenças religiosas 
ou filosóficas. 
 
 

Dados de Infração Penal. Se você divulgar Dados de Infração Penal 
em seu formulário de pedido, registraremos 
e revisaremos tal informação como parte 
de nossa avaliação sobre seu pedido. 

Para realizar as etapas pré-contratuais no 
seu pedido (ou seja, quando você nos pede 
para considerar sua solicitação), e para 
decidir se firmamos contrato com você, 
tendo em vista nossa necessidade de 
proteger o bem-estar de nossos 
funcionários, “freelancers”, audiência, 
contribuintes, concorrentes e/ou candidatos. 
 
Você não é obrigado a nos prestar essa 
informação, mas se você não o fizer, seu 
pedido pode ser reprovado. 
 
 

Gravação de audiovisual, se submetida por 
você como parte de seu pedido, ou for 
disponibilizada por você publicamente no 
YouTube e/ou em outras plataformas. 

Revisamos essas informações para avaliar 
se consideramos que você será candidato 
adequado e se você atende aos requisitos 
de elegibilidade. 

Para decidir se convidamos você para o 
próximo estágio do processo de 
solicitação/seleção, que pode incluir um 
teste. 
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Estágio 2: Atividades de Pré-seleção, Audição e Seleção 

 

Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Nome, endereço de contato, endereço 
de e-mail e data de nascimento. 

Para entrar em contato com você sobre sua 
solicitação e para realizar verificações de 
registro criminal (detalhes abaixo). 
 
Podemos também compartilhar essas 
informações com um serviço de banco de 
notícias globais para compilar informações 
sobre você que estejam publicamente 
disponíveis por meio de várias fontes, tais 
como jornais, “websites”, “blogs”. Podemos 
também realizar buscas “online” de 
informações que você tenha tornado 
públicas (inclusive na mídia social) e/ou 
verificar informações que você tenha 
fornecido aos seus familiares e/ou 
empregadores. 

Se não conseguirmos entrar em contato 
com você, nós não seremos capazes de 
convidá-lo(a) para uma audição ou para 
participar do próximo estágio do processo 
seletivo. 
 
Para decidir se firmamos contrato com 
você, considerando que temos necessidade 
comercial de verificar se você é quem diz 
ser, bem como a veracidade de suas 
informações. Também precisamos proteger 
nossos interesses comerciais e 
reputacionais (assim como aqueles do 
canal exibidor e de nossos parceiros), e 
para proteger o bem-estar de nossos 
funcionários, “freelancers”, público  
contribuintes, concorrentes e/ou 
candidatos. 

Informações mais detalhadas sobre você 
que consideramos prováveis de serem 
relevantes em avaliar se você será 
candidato adequado. 
 
Isto inclui informações sobre seu trabalho; 
sua vida em casa e em família; seus 
interesses e personalidade; outras 
informações relevantes ao programa ao qual 
você se candidatou; assim como nomes, 
informações de contato e endereços de e-
mail dos membros de sua família, seus 
amigos e seu empregador. 

Revisamos essas informações para avaliar 
se consideramos que você será candidato 
adequado. 
 
Se você for selecionado para participar do 
programa, utilizamos estas informações ao 
filmar partes de histórico sobre você que 
possam ser exibidas no programa. 
 
Utilizamos informações que você nos 
fornece sobre sua família, amigos e seu 
empregador para entrar em contato com os 
mesmos para verificar as informações 
fornecidas a nós e filmar partes de história 
de fundo com elas, que possam ser 
exibidas como parte do programa. 

Para decidir entrar em contato com você; e, 
se você for finalmente selecionado para 
participar do programa, para firmar contrato 
com você. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Informações de saúde ou médicas que 
você divulga ou nos fornece e/ou de nossos 
consultores médicos e os resultados de 
quaisquer testes que realizamos, por 
exemplo, exames de temperatura, de 
anticorpos e de Covid-19. 

Se você for pré-selecionado, podemos lhe 
enviar um questionário de avaliação médica 
que irá questionar sobre quaisquer 
condições de saúde ou médicas que 
possam afetar sua capacidade em 
participar. Pediremos para que você envie 
o questionário médico preenchido para nós 
ou o remeta ao profissional da empresa de 
seguros ou ao médico (em cujo caso 
destruiremos essas informações 
imediatamente uma vez compartilhadas 
com as partes necessárias) ou diretamente 
a nossa empresa seguradora e/ou a um 
profissional de saúde (em cujo caso não 
veremos nenhuma dessas informações). O 
profissional de saúde e/ou empresa de 
seguros pode convidá-lo(a) a fornecer-lhes 
mais informações sobre suas condições de 
saúde ou médicas. 
 
O profissional de saúde organizará um 
relatório. O(A) profissional de saúde não 
compartilha o relatório conosco. Ele/ela 
somente nos reporta se ele/ela considera 
que você se enquadra para participar ou 
não, e quais (se for o caso) ajustes razoáveis 
precisamos fazer. 
 
A empresa seguradora confirmará se você 
terá ou não cobertura completa de nosso 
seguro e destacará quaisquer questões de 
saúde que você possa ter (se for o caso) 
que estejam excluídas da apólice. 

Para realizar as etapas pré-contratuais em 
seu pedido (ou seja, quando pedimos que 
você considere sua solicitação), e, se você 
for selecionado a participar no programa, 
para proteger seu bem-estar e o bem-estar 
de outros participantes do programa assim 
como nossa equipe de produção e para 
garantir que você seja capaz de realizar o 
objeto de seu contrato e possibilitar que 
façamos ajustes razoáveis, e para efetivar 
cobertura de seguro em relação à sua 
participação no programa. 
 
Você não é obrigado a fornecer ao 
profissional de saúde e/ou a nossa 
empresa de seguros as informações que 
eles lhe pedirem, mas ao não o fazer, seu 
pedido pode ser reprovado. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Dados de Infração Penal. 
 

Se você for pré-selecionado, podemos 
requerer um formulário de divulgação 
pessoal completa declarando quaisquer 
infrações penais, condenações a serem 
executadas ou casos judiciais pendentes. 
 
Também pediremos que você forneça 
informações necessárias para possibilitar 
que uma verificação de registro criminal seja 
realizada com força legal e departamentos 
governamentais para verificar as 
informações que você forneceu. 
 
Compartilharemos estas informações, junto 
com seu nome e data de nascimento, com 
uma agência independente para verificar o 
registro de antecedentes criminais. 

Para decidir se firmamos contrato com 
você, tendo em vista nossa necessidade de 
proteger o bem-estar de nossos 
funcionários, “freelancers”, audiência, 
contribuintes, concorrentes e/ou 
candidatos. 
 
Você não é obrigado a nos prestar essa 
informação, mas se você não o fizer, seu 
pedido pode ser reprovado. 
 

 

Crenças religiosas ou filosóficas. Se você divulgar dados sobre suas crenças 
religiosas ou filosóficas em seu formulário 
de pedido ou durante o processo de 
seleção, registraremos e revisaremos tal 
informação como parte de nossa avaliação 
sobre seu pedido. 
 
 

Para realizar as etapas pré-contratuais a 
seu pedido (ou seja, quando você solicita 
que consideremos seu pedido) e, se você 
for selecionado para participar no 
programa, para possibilitar que façamos 
quaisquer ajustes razoáveis. 
 
 

Origem étnica ou racial, informações sobre 
sua orientação sexual ou vida sexual, ou 
informações sobre sua filiação sindical. 

Se você divulgar informações sobre sua 
etnia ou origem racial, informações sobre 
sua orientação ou vida sexual, ou 
informações sobre filiação sindical em seu 
formulário de pedido ou durante o processo 
de seleção, registraremos e revisaremos 
tais informações como parte de nossa 
avaliação sobre seu pedido. 
 

 

Para realizar as etapas pré-contratuais a 
seu pedido (ou seja, quando você solicita 
que consideremos seu pedido). 
 
Você não tem que informar voluntariamente 
sobre sua origem étnica, informações sobre 
sua orientação ou vida sexual, ou 
informações sobre sua filiação sindical. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Prova de identidade, tais como um 
passaporte ou carteira de habilitação. 

Verificamos e tiramos cópia dessas 
informações para verificar se você é quem 
diz ser, e para verificar sua idade. 

Para decidir se firmamos contrato com 
você, tendo em vista nossa necessidade de 
proteger o bem-estar de nossos 
funcionários, “freelancers”, audiência, 
contribuintes, concorrentes e/ou 
candidatos. 

Prova de seu direito de viver e trabalhar na 
República Federativa do Brasil.  

Verificamos e fazemos cópia dessas 
informações para verificar se você possui 
direito de viver e trabalhar na República 
Federativa do Brasil sem restrição.  

Para decidir se firmamos contrato com 
você, tendo em vista que temos 
necessidade legítima de negócios de 
verificar se você está legalmente capaz de 
participar no programa e potencialmente 
assumir quaisquer oportunidades de 
trabalho que surjam dessa participação. 

Prova de que você possui um passaporte 
válido. 

Verificamos e tiramos uma cópia dessa 
informação para verificar se você está 
autorizado a viajar para um país estrangeiro, 
se requerido como parte do programa. 

Para decidir se firmamos contrato com 
você, tendo em vista que temos 
necessidade legítima de negócios para 
verificar se você está habilitado a viajar ao 
exterior legalmente, se requerido para o 
programa. 

Gravações audiovisuais que filmamos ou 
que você nos fornece durante a audição ou 
processo de seleção e suas e/ou de sua 
família. Isto inclui gravações de sua 
performance, atividades que realiza, 
reuniões das quais participa e respostas às 
perguntas que lhe fazemos. 

Revisamos essas informações para avaliar 
se consideramos que você será candidato 
adequado. 
 
Não transmitimos tais gravações como parte 
do programa. 

Para decidir entrar em contato com você; e, 
se você for finalmente selecionado para 
participar do programa, para firmar contrato 
com você. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Nomes, informações de contato que você 
tenha nos fornecido de sua família, amigos, 
ex-namorado(a)s, vizinhos, conhecidos, 
empregadores, e informações sobre você 
que recebemos dos mesmos. 

Para entrar em contato com sua família, 
amigos, ex-namorado(a)s, vizinhos, 
conhecidos e/ou empregadores, a fim de 
verificar o que você nos contou de si 
mesmo(a); e para nos fornecer informações 
sobre você e eles para uso potencial em 
”videoclipes” curtos sobre você e sua 
história/antecedentes que possam ser 
exibidos como parte do programa. 

Para decidir entrar em contato com você; e, 
se você for finalmente selecionado para 
participar do programa, para firmar contrato 
com você. 

Informações sobre seus compromissos 
contratuais anteriores incluindo acordos de 
gestão e de registro. 

Para avaliar se você é elegível para 
participar no programa e firmar acordos de 
prêmio ou acordos de pós-produção (se for 
o caso). 
 
Passaremos tais informações para nossos 
coprodutores e/ou outros parceiros que 
forneçam acordos de prêmio. 

Para decidir entrar em contato com você; e, 
se você for finalmente selecionado para 
participar do programa, para firmar contrato 
com você. 

 
Estágio 3: Produção /Pós-Produção 
 

Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

gravações audiovisuais suas e de suas 
performances filmadas/gravadas durante o 
processo de produção e usados para 
realizar o programa. 

Utilizamos tais gravações a fim de realizar 
e explorar o programa. 

Para realizar nosso contrato com você. 

Gravações audiovisuais suas e de suas 
performances filmadas/gravadas durante o 
processo de produção e usadas para 
realizar o programa que incluam qualquer 
de seus “Dados de Categoria Especial”. 

 
“Dados de Categoria Especial significa 
quaisquer informações sobre você que 
revelam detalhes sobre sua origem racial 
ou étnica, opiniões políticas, crenças 
filosóficas ou religiosas, filiação sindical, 
dados genéticos, dados de biometria, 
saúde, vida ou orientação sexual. 

Utilizamos tais gravações a fim de realizar e 
explorar o programa. 
 
 

Para realizar nosso contrato com você. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Informações de saúde ou médicas 
fornecidas por você durante o processo de 
produção para o médico do programa, para 
o psicólogo do programa e/ou para equipe 
de produção e que incluem, mas não se 
limitam a, os resultados de exames que 
realizamos, por exemplo, exames de 
temperatura, de anticorpos e Covid-19. 

Quaisquer informações divulgadas à equipe 
de produção serão, com sua permissão, 
passadas adiante em caráter confidencial 
para o psicólogo do programa, para a 
empresa de seguros e/ou para o médico do 
programa e/ou para nossos consultores de 
saúde e segurança. 
 
Quaisquer conversas diretas que você 
tenha com o médico e/ou psicólogo do 
programa são confidenciais. 
 
O médico do programa e/ou o psicólogo do 
programa preparará(ão) um relatório de 
avaliação de bem-estar confidencial e 
fará(ão) recomendações para cada 
indivíduo que continue no próximo estágio 
da competição. Este relatório será 
compartilhado com membros sêniores da 
equipe de produção somente e, se 
necessário, com indivíduos-chave do canal 
exibidor. 

Para proteger seu bem-estar e o bem-estar 
de outros participantes do programa, assim 
como o bem-estar de nosso pessoal de 
produção e para garantir que você se 
enquadre como concorrente e/ou 
candidato. Isto também nos possibilita fazer 
quaisquer ajustes razoáveis e realizar 
cobertura de seguro em relação à sua 
participação no programa. 

 
Você não é obrigado a nos fornecer 
permissão de uso dessas informações, 
mas, caso você não o faça, talvez você não 
possa participar mais no programa. 

Informações (incluindo Dados de Categoria 
Especial) sobre questões de reputação, 
incluindo informação sobre coisas que 
tenham ocorrido no seu passado e/ou de 
sua família e/ou fotografias que existem de 
seu passado e/ou “post” de mídia social 
passado (e.g..: no Facebook, Twitter, 
Instagram). 

Pedimos informações sobre seu passado 
para proteger e reduzir o efeito sobre (tanto 
quanto nos é permitido) sua reputação e de 
sua família, caso quaisquer questões de 
seu passado tornem-se públicas por meio 
da imprensa e/ou de terceiros como 
resultado de sua participação no programa. 

Para firmar contrato com você, tendo em 
vista a necessidade de proteger sua 
reputação (tanto quanto nos for possível), e 
para proteger nossos interesses de 
reputação, nosso interesses comerciais e 
interesses do canal exibidor do programa. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Informações fornecidas por você aos 
membros da equipe de produção, a outros 
concorrentes, a juízes, a apresentadores 
e/ou a outras pessoas que trabalhem no 
programa durante o desenvolvimento, 
produção e/ou exploração do programa. 
Informações que você tornou públicas via 
mídia social, assim como informações 
fornecidas a nós por seus familiares, 
amigos e/ou empregadores. Outras 
informações sobre você que estejam 
disponíveis “online”. 

Essas informações são usadas no 
desenvolvimento e produção do programa. 

Para realizar nosso contrato com você. 

 
Dados de Categoria Especial (i.e., 
informações sobre sua saúde, sua origem 
racial ou étnica, opiniões políticas, crenças 
religiosas ou filosóficas, dados 
biométricos, dados genéticos, orientação e 
vida sexual, e filiação sindical) e Dados de 
Infração Penal divulgados por você a 
membros da equipe de produção, que não 
os concorrentes, os juízes, os 
apresentadores e/ou outras pessoas que 
trabalham no programa durante o 
desenvolvimento, produção e/ou 
exploração do programa. 

 
Se você divulgar Dados de Categoria 
Especial sobre si mesmo, nós utilizaremos 
tais informações, caso aplicável, no 
desenvolvimento e produção do programa. 
 
Informações de saúde e médica, 
informações sobre suas crenças religiosas 
ou filosóficas e dados de infrações penais 
serão usados como especificado na 
presente Política de Privacidade. 

 

 
Para firmar nosso contrato com você e onde 
aplicável para possibilitar que façamos 
quaisquer ajustes razoáveis. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Nome, informações de contato e endereço 
de e-mail. 

Fornecemos estas informações aos 
consultores legais externos ou outros 
(conforme o caso). Eles entrarão em contato 
com você para aconselhar sobre acordos de 
prêmio (se for o caso), oportunidades de 
trabalho que possam surgir de sua 
participação no programa e/ou para 
aconselhar sobre imprensa, publicidade 
e/ou outras questões de relações com a 
mídia. 

Compartilhamos suas informações de 
contato com esses consultores porque, 
como uma produtora responsável, é de 
nosso interesse que você obtenha 
conselho legal e/ou outro de profissional 
apropriado. 
 
Podemos compartilhar suas informações 
de contato com seus consultores de 
relações públicas porque, como uma 
produtora responsável, é de nosso 
interesse que você obtenha 
apoio/consultoria apropriada sobre 
imprensa, publicidade e outras questões 
relacionadas à mídia. 

Endereço de E-mail. Compartilhamos seu endereço de e-mail 
com o canal exibidor para que o canal 
exibidor possa convidá-lo(a) a fornecer 
informações sobre suas características de 
diversidade (ou seja, sexo, identidade 
sexual, etnia, deficiência, idade e orientação 
sexual. 

Concordamos em compartilhar seu 
endereço de e-mail com o canal exibidor 
porque consideramos que é interesse 
nosso, do canal exibidor e da sociedade 
como um todo, para garantir diversidade na 
indústria televisiva. 
 
Você não é obrigado a fornecer nenhuma 
informação ao canal exibidor quando 
requisitado(a). Se você o fizer, nós não 
veremos tais informações. 
 
Por gentileza, lembre-se de verificar a 
política de privacidade do canal exibidor 
cuidadosamente antes de fornecer-lhes 
qualquer informação de diversidade, já que 
não somos responsáveis em como o canal 
exibidor a usa. 
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Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Detalhes de sua conta bancária. Se você for o ganhador do programa e 
houver um prêmio em dinheiro, utilizamos 
essa informação para pagar-lhe o prêmio. 

Para realizar nosso contrato com você. Se 
não tivermos seus detalhes bancários, não 
conseguiremos pagar-lhe prêmio em dinheiro. 

 
 
Estágio 4: Exploração e Licença do Programa 

 

Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Nome, informações de contato e endereço 
de e-mail. 

Podemos compartilhar suas informações de 
contato com o canal exibidor, com nossos 
parceiros comerciais e/ou licenciados para 
que possam entrar em contato com você em 
relação a lançamentos da imprensa, 
agendamento de fotos, entrevistas e outra 
atividade relacionada à exploração do 
programa. 

Para realizar nosso contrato com você. 

Informações sobre você conforme 
enquadradas no programa e trilhas 
publicitárias e/ou outros conteúdos 
relacionados ao programa, incluindo 
material para exploração no YouTube, 
Facebook, Instagram e/ou outros “sites” de 
mídia social. 

Para transmitir, distribuir, realizar 
publicidade e/ou de outra forma explorar o 
programa (ou partes do programa) em 
qualquer local do mundo, durante todo o 
seu prazo de proteção autoral das obras 
audiovisuais e por quaisquer meios, 
incluindo na TV, “online”, em DVDs, vídeo, 
livros e revistas. 
Compartilharemos estas informações com o 
canal exibidor e/ou com terceiros 
licenciados do programa, incluindo, mas 
não se limitando a, plataformas de mídia 
social e em “websites” e canais de mídia 
social operados pelos nossos parceiros 
comerciais. 

Para realizar nosso contrato com você. 

Nome e informações de contato. Manter para propósitos de referência em 
nosso banco de dados de direitos. 
Compartilharemos tais informações com o 
canal exibidor para inclusão de seu próprio 
banco de dados de direitos. 

Para realizar nosso contrato com você. 
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Marketing direto 
 

Informação que utilizamos Como a utilizamos Por que a utilizamos 

Nome e endereço de e-mail e outras 
informações fornecidas por você em seu 
formulário de solicitação, tais como 
informações sobre seu trabalho, sua casa e 
vida familiar, seus interesses e 
personalidade, quaisquer aparições prévias 
na TV. 

Para contatá-lo(a) por e-mail sobre uma 
nova série de um programa que você tenha 
previamente se candidatado, ou sobre 
outros programas que achamos que você 
poderia estar interessado em se candidatar. 
 
Para enviar a você e mantê-lo (a) atualizado 
com informações por e-mail sobre o 
programa que você se candidatou, incluindo 
quaisquer eventos relacionados ao 
programa, viagens, produtos incluindo 
liberações de registro e seleção. 

Se não conseguirmos entrar em contato com 
você, nós não seremos capazes de dar-lhe 
conhecimento sobre novas séries e/ou 
programas aos quais você possa desejar 
candidatar-se, ou eventos relacionados ao 
programa, viagens ou produtos.  
 
 
Entraremos em contato com você se você nos 
pedir. 

 
5. As bases legais nas quais nos embasamos 

 

•  Necessidade contratual 
 Precisamos coletar e usar suas informações pessoais porque você solicitou participar do programa. Se sua solicitação 

for bem-sucedida e selecionarmos você, firmaremos contrato com você para sua participação no programa. Esse 
contrato é chamado de “Contrato de Participante”. Uma vez que tenhamos firmado o Contrato de Participante com você, 
também precisaremos utilizar informações sobre você para desempenhar tal Contrato de Participante. Assim, 
precisamos utilizar suas informações para realizar as etapas pré-contratuais a seu pedido (ou seja, quando pedimos 
que nos solicite considerar seu pedido), e então – se firmarmos um Contrato de Participante com você – desempenhar 
tal contrato. 

 

•  Consentimento 
 Onde utilizarmos seus dados (de categoria não especial) para lhe informar sobre novos programas e eventos e produtos 

relacionados ao programa, somente o faremos se você nos pedir (ou seja, com seu consentimento). Você pode mudar 
de opinião a qualquer momento entrando em contato conosco no e-mail casting.pv@mixer.com.br. 

 

•  Consentimento Expresso 
 Podemos coletar informações sobre você durante a solicitação ou processos de seleção e/ou filmagem que sejam Dados 

de Categoria Especial e/ou Dados de Infração Penal. Dados de Categoria Especial são quaisquer informações sobre 
sua origem racial ou étnica, opiniões políticas, filiação sindical, vida ou orientação sexual, crenças religiosas ou 
filosóficas, dados de saúde, genéticos e de biometria. Dados de Infração Penal dizem respeito a processos criminais, 
infrações e/ou condenações. A autorização de uso de seus Dados de Categoria Especial ou Dados de Infração Penal 
será concedida no Contrato de Participante. Se você não nos der permissão para usar seus Dados de Categoria 
Especial ou Dados de Infração Penal, sua solicitação pode ser reprovada e/ou você pode não ser capaz de 
continuar a participar do programa. 

 

•  Interesses legais 
 Compartilhamos suas informações de contato com: (1) consultores legais e/ou outros profissionais, porque, como 

produtora responsável, é de nosso interesse que você obtenha consultoria legal e/ou de outros profissionais; (2) o canal 
exibidor, já que podem convidá-lo(a) a fornecer informações sobre suas características de diversidade, porque 
consideramos que é de nosso interesse, do canal exibidor e da sociedade como um todo, para garantir a diversidade 
na indústria televisiva. 

 
6. Com quem compartilhamos suas informações 

 Compartilhamos informações pessoais sobre os participantes com outras determinadas empresas em relação a nossos 
programas. As empresas com as quais compartilharemos suas informações incluem aquelas dentro do mesmo grupo econômico 
da RADAR, as empresas seguradoras do programa, o canal exibidor, qualquer(quaisquer) coprodutora(s) do programa, nossos 
consultores legais e/ou outros profissionais relacionados ao programa. Suas informações (incluindo seus Dados de Categoria 
Especial, se pertinentes) podem também ser compartilhadas com nossas seguradoras, seguradoras do programa, nossos 
consultores de segurança e saúde, autoridades reguladoras, e conforme requerido por lei. Para nos ajudar a verificar as 
informações que você forneceu, podemos também compartilhar suas informações com serviços de banco de dados, 
departamentos do governo e profissionais de saúde. Também possuímos vários fornecedores confiáveis que trabalham em 
nosso nome. Eles devem processar suas informações de acordo com nossas instruções. De qualquer forma, se compartilharmos 
suas informações, garantiremos que a empresa com a qual compartilhamos mantenha suas informações tão seguras quanto 

mailto:casting.pv@mixer.com.br
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nós o fazemos. 
 
7. Transferências internacionais 

Algumas vezes, as empresas e fornecedores com os quais precisamos compartilhar informações pessoais estão localizados 
fora da República Federativa do Brasil. Onde compartilharmos, estabeleceremos contratos apropriados para garantir que 
qualquer transferência de seus dados pessoais seja legal e que suas informações sejam protegidas de forma apropriada e/ou 
garantiremos que suas informações pessoais recebam a mesma proteção como se fossem processadas dentro da República 
Federativa do Brasil. Se você precisar de mais informações sobre isto, por gentileza entre em contato com 
casting.pv@mixer.com.br. Por gentileza, também note que qualquer programa no qual você possa aparecer é provável ser 
distribuído internacionalmente. 

 
8. Por quanto tempo mantemos suas informações 

Não mantemos suas informações pessoais por mais tempo do que o necessário, levando em consideração o propósito para o 
qual nós coletamos tais informações e para quaisquer requisitos legais e/ou regulatórios aplicáveis. Não obstante, fica desde já 
consignado que quaisquer documentos contratuais com você (incluindo, mas não se limitando a, Contrato de Participante), serão 
mantidos durante todo o período de proteção dos direitos autorais do programa, com propósito de distribuição, exploração e 
proteção dos direitos do programa. 

 
9. Como acessar suas informações e outros direitos 

Você possui determinados direitos em relação às informações que detemos sobre você, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (“Lei 
Geral de Proteção de Dados”), incluindo, mas não se limitando a: 

 
a. Seu direito de acesso 
 Se você nos pedir, confirmaremos se estamos processando suas informações pessoais e, sujeito a quaisquer exceções 

aplicáveis, forneceremos a você uma cópia de tais informações pessoais, ou, onde aplicável, forneceremos a você uma 
explicação do porquê não cumpriremos seu pedido. Se você precisar de cópias adicionais, talvez precisemos cobrar uma taxa 
razoável. 

 
b. Seu direito de retificação 
 Se as informações pessoais que temos de você forem imprecisas e/ou incompletas, você está autorizado a retificá-las. Se 

você for autorizado à retificação, e tivermos compartilhado suas informações pessoais com terceiros, deixaremos que os 
mesmos saibam sobre a retificação onde possível, e onde isto não envolva esforços desproporcionais. Se você nos pedir, se 
possível e se legal fazê-lo, também diremos a você com quem compartilhamos suas informações pessoais para que você 
possa contatá-los diretamente. 

 
Se você desejar exercer quaisquer desses direitos, por gentileza entre em contato conosco por meio do e-mail 
casting.pv@mixer.com.br. 
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