DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Esta declaração de privacidade é aplicável ao site intersec.solutions e nossos
produtos e serviços. O controlador de dados das informações pessoais
coletadas através deste site é Empresa J Nondillo Serviços em Informática
Ltda. Esta Declaração de Privacidade não se aplica aos sites de nossos
Parceiros de Negócios ou a sites de terceiros, mesmo que links para seus sites
estejam em nosso site. Recomendamos que você revise as declarações de
privacidade de outras partes com as quais você interage.
Esta Declaração de Privacidade rege as informações que coletamos de você
quando você usa nossos produtos e serviços ou este Site.
Para os fins desta Declaração de Privacidade, "Parceiros de Negócios" significa
subcontratados, fornecedores ou outras entidades com as quais mantemos
relacionamentos comerciais contínuos para fornecer produtos, serviços ou
informações, bem como nossos distribuidores e revendedores. “Informações
pessoais” significa informações relacionadas a indivíduos que podem ser
identificados ou identificáveis diretamente das informações em questão, como
seu nome, número de telefone, endereço e endereço de email; ou quem pode
ser indiretamente identificado a partir dessas informações em combinação com
outras informações.

INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS
INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PODE FORNECER
Podemos solicitar que você forneça informações pessoais quando você:
•

Navegue neste site;

•

Registre nossos produtos ou serviços ou para uma conta;

•

Use nossos produtos ou serviços, conforme especificado em nossa
documentação;

•

Entre em contato conosco, inclusive para vendas ou suporte técnico;

•

Participe de uma promoção de marketing / vendas ou de uma
pesquisa on-line;

•

Assine nossos boletins, e-mails promocionais ou outros materiais;

•

Solicitar informações sobre nossos produtos, cotações, downloads
ou informativos;

•

Registre-se ou participe de um webinar ou outro evento;

•

Participar de programas que possamos oferecer de tempos em
tempos; ou

•

Participe de um fórum ou sala de bate-papo.

As informações pessoais que coletamos de você podem incluir seu endereço de
e-mail, nome, endereço e número de telefone. Também podemos coletar
informações, interesses, preferências e localização geográfica. Os formulários
que você escolher preencher indicarão se as informações solicitadas são
obrigatórias ou voluntárias.
Se você optar por nos fornecer as Informações Pessoais de terceiros (como o
nome, o email e o número de telefone da pessoa), você declara ter a permissão
de terceiros para fazer isso. Por exemplo, você pode encaminhar material de
marketing para um amigo ou nos enviar uma indicação de emprego.
INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE
Podemos coletar informações sobre suas visitas a este site, incluindo as páginas
visualizadas, os links e anúncios em que você clica, os termos de pesquisa
inseridos e outras ações que você executa em conexão com este site. Também
podemos coletar certas informações quando você visita este site ou sites de
terceiros, como endereço IP, tipo e idioma do navegador, horários de acesso, o
URL (URL) do site que o indicou para o nosso site e para qual URL você navega
fora de nossos sites se você clicar em um link em nossos sites. Também
podemos coletar informações quando você abre mensagens de email nossas ou
clica em links dessas mensagens.
INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS DE TERCEIROS
Os tipos de informações que coletamos de terceiros incluem detalhes sobre
indivíduos e empresas. Usamos essas informações para manter e melhorar a
precisão dos registros que mantemos sobre você. Também obtemos listas de

terceiros sobre indivíduos e empresas que podem estar interessadas em nossos
produtos. Essas informações podem incluir, sem limitação, seu nome, endereço
de e-mail comercial, endereço comercial, cargo, nome da empresa e número de
telefone.
COMO USAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Usamos suas informações pessoais para:
•

Entregar produtos, serviços, treinamento, suporte e outras ofertas ou

realizar as transações que você solicitou;
•

Enviar comunicações a você, como o status da transação (por

exemplo, confirmações de pedidos), informações sobre produtos e serviços
disponíveis em nosso portfólio e em nossas empresas afiliadas e subsidiárias,
anúncios de eventos, avisos importantes sobre produtos, incluindo os que
anunciam alterações em nossos termos ou políticas , informações sobre
programas específicos nos quais você optou por participar, ofertas promocionais
e pesquisas;
•

Anunciar e comercializar nossos produtos e serviços, que podem

incluir a entrega de anúncios direcionados neste site e em outros sites;
•

Administrar, personalizar, analisar e melhorar nossos produtos,

serviços (incluindo o conteúdo e anúncios neste site), tecnologias, comunicações
e relacionamento com você;
•

Aplicar nossas condições de venda, termos do site e / ou contratos

separados (se aplicável) com você;
•

Prevenir fraudes e outras atividades proibidas ou ilegais;

•

Proteger a segurança ou integridade deste site, nossos negócios ou

nossos produtos ou serviços;
•

Ou em caso contrário, conforme divulgado a você no ponto de coleta

ou conforme exigido ou permitido por lei.

BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nossa base legal para coletar e usar as Informações Pessoais descritas acima
dependerá das Informações Pessoais em questão e do contexto específico em
que as coletamos.
No entanto, normalmente coletaremos Informações Pessoais suas somente
quando precisarmos que elas celebrem um contrato com você, quando o
processamento for de nosso interesse legítimo e não for substituído por seus
direitos, ou quando nós temos o seu consentimento para fazê-lo. Em alguns
casos, também podemos ter a obrigação legal de coletar informações pessoais
de você ou precisar das informações pessoais para proteger seus interesses
vitais ou os de outra pessoa.
Se solicitarmos que você forneça Informações Pessoais para cumprir um
requisito legal ou que realize um contrato com você, deixaremos isso claro no
momento relevante e o informaremos se o fornecimento de suas Informações
Pessoais é obrigatório ou não (bem como de as possíveis consequências se
você não fornecer suas informações pessoais).
Se coletarmos e usarmos suas Informações Pessoais com base em nossos
interesses legítimos (ou de terceiros). Esse interesse será normalmente oferecer
suporte aos produtos que você obteve de nós e se comunicar com você
conforme necessário para fornecer nossos serviços a você e para nosso
interesse comercial legítimo, por exemplo, ao responder a suas perguntas,
melhorar nossa plataforma, realizar marketing ou para os objetivos de detectar
ou impedir atividades ilegais. Podemos ter outros interesses legítimos e
esclareceremos a você, no momento relevante, quais são esses interesses
legítimos.
Se você tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre a base legal em
que coletamos e usamos suas informações pessoais, entre em contato conosco
usando os detalhes de contato fornecidos no final deste documento.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
Podemos compartilhar Informações Pessoais com nossas empresas afiliadas,
Parceiros de Negócios ou fornecedores terceirizados. Faremos isso para realizar
as transações solicitadas, para tornar nossos negócios mais voltados às suas
necessidades, para fornecer informações sobre nossos produtos e serviços,
para pesquisa e análise ou para processamento e armazenamento de dados.
Também podemos divulgar Informações Pessoais de acordo com ordens legais
de órgãos policiais ou de outros órgãos governamentais; conforme exigido por
lei ou regulamento; proteger nossos direitos, bem como os de nossas empresas
afiliadas, nossos clientes, o público ou outros; combater fraudes ou atividades
criminosas; ou com o seu consentimento.
Além disso, podemos compartilhar informações pessoais com parceiros de
negócios que ajudam a nós ou nossas empresas afiliadas a personalizar,
analisar e / ou melhorar nossas comunicações ou relacionamento comercial com
você. Esses Parceiros de Negócios podem incluir processadores de pagamento
para cobrar por serviços ou provedores de serviços de e-mail para enviar e-mails
em nosso nome. Essas comunicações podem incluir solicitações relacionadas
aos nossos produtos ou serviços. Compartilharemos apenas Informações
Pessoais com Parceiros de Negócios que compartilhem nosso compromisso de
proteger suas Informações Pessoais. Exceto conforme descrito acima, não
divulgaremos Informações Pessoais a terceiros para seus próprios fins de
marketing, a menos que você tenha dado consentimento.
Podemos anonimizar as informações para que elas não o identifiquem e
compartilhar essas e outras informações não pessoais com terceiros para
qualquer finalidade.
PREFERÊNCIAS DE COMUNICAÇÕES E OPÇÃO DE MARKETING
Você pode alterar seu nome e informações de contato entrando no local
apropriado do site e fazendo alterações. Você pode optar por receber ou não
receber comunicações de marketing nossas, indicando suas preferências. Se
você preferir não receber comunicações de marketing futuras, ou desejar alterar

ou modificar as informações fornecidas anteriormente ou excluir dados
incorretos, entre em contato conosco em dpo@intersec.solutions. Após o
recebimento da sua solicitação, suas informações serão atualizadas o mais
rápido possível, não passando de 15 (dez) dias da solicitação. Mesmo que você
opte por não receber comunicações de marketing, ainda podemos nos
comunicar com você em relação a questões de segurança e privacidade,
atendendo a sua conta, atendendo a sua solicitação ou administrando qualquer
promoção ou programa em que você tenha optado por participar. Podemos
tentar notificá-lo eletronicamente, publicando um aviso em nossos sites,
enviando um e-mail ou entrando em contato com você.
COLETA E USO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DAS CRIANÇAS
Não coletamos intencionalmente Informações Pessoais de crianças menores de
16 anos através deste Site. Se você tem menos de 16 anos de idade, não envie
nenhuma informação pessoal através deste site sem o consentimento expresso
e a participação de seus pais ou responsáveis.
COOKIES
Utilizamos cookies e tecnologia de rastreamento semelhante (coletivamente,
"Cookies") para coletar e usar informações pessoais sobre você, inclusive para
veicular publicidade baseada em interesses.
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Temos

o

compromisso

de

proteger

a

segurança

das

informações

pessoais. Utilizamos uma variedade de salvaguardas físicas, administrativas e
técnicas projetadas para ajudar a proteger as Informações Pessoais contra
acesso, uso e divulgação não autorizados. Quando você nos fornece
informações

pessoais

confidenciais

(como

informações

financeiras),

criptografamos essas informações via SSL. Embora nos esforcemos para
proteger suas informações pessoais, não podemos garantir ou garantir que as
informações pessoais ou comunicações privadas que você nos transmite
permanecerão sempre confidenciais e você o faz por seu próprio risco. Se você

tiver alguma dúvida sobre segurança, entre em contato conosco pelo e-mail
postmaster@intersec.solutions.
MÍDIAS SOCIAIS
Este site inclui recursos de mídia social, incluindo o botão "Curtir" do Facebook
e o botão "Seguir" do Twitter. Esses recursos podem coletar seu endereço IP, a
página que você está visitando neste site, e podem definir um cookie para
permitir que o recurso funcione corretamente. Os recursos de mídia social são
hospedados por terceiros ou diretamente neste site. Suas interações com esses
recursos são regidas pela política de privacidade da empresa que os fornece.
LINKS PARA SITES E SERVIÇOS DE TERCEIROS
Este site pode conter links para sites de terceiros. Não podemos controlar e não
somos

responsáveis

pelas

práticas

de

privacidade

desses

sites

de

terceiros. Incentivamos os usuários a ficarem atentos quando saírem deste site
e a ler as declarações de privacidade de cada site visitado. Esta declaração de
privacidade aplica-se apenas a este site.
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS
Suas informações pessoais podem ser transferidas para os Estados Unidos ou
outros países e processadas em outros países que não o país em que você
reside. Esses países podem ter leis de proteção de dados diferentes das leis do
seu país (e, em alguns casos, podem não ser tão protetoras).
Especificamente, os servidores do nosso site estão localizados no Brasil e em
outros países. Isso significa que, quando coletamos suas informações pessoais,
podemos processá-las em qualquer um desses países.
No entanto, adotamos as salvaguardas adequadas para exigir que suas
informações pessoais permaneçam protegidas de acordo com esta Declaração
de Privacidade.

RETENÇÃO DE DADOS
Retemos as Informações Pessoais que coletamos de você onde temos negócios
legítimos em andamento (por exemplo, para fornecer a você um serviço
solicitado, para cumprir os requisitos legais, tributários ou contábeis aplicáveis
ou para resolver entraves jurídicos).
Quando não tivermos negócios legítimos em andamento para processar suas
Informações Pessoais, as excluiremos ou as anonimizaremos ou, se isso não for
possível (por exemplo, porque suas Informações Pessoais foram armazenadas
em arquivos de backup), armazenaremos suas informações com segurança e as
isolaremos de qualquer outro processamento até que a exclusão seja possível.

SEUS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS
De acordo com esta política, você possui os seguintes direitos de proteção de
dados:
•

Se você desejar acessar, corrigir, atualizar ou solicitar a exclusão de

suas informações pessoais, pode fazê-lo a qualquer momento entrando em
contato conosco através dos dados de contato fornecidos no final desta política.
•

Se desejar solicitar a portabilidade de suas informações pessoais,

você pode exercer esse direito entrando em contato conosco.
•

Da mesma forma, se coletamos e processamos suas Informações

Pessoais com base em seu consentimento, você pode retirá-lo a qualquer
momento. A retirada do seu consentimento não afetará a legalidade de qualquer
processamento que realizamos antes de sua retirada, nem o processamento de
suas Informações Pessoais conduzidas com base em motivos legais de
processamento que não sejam consentimento.
•

Você tem o direito de reclamar com uma autoridade de proteção de

dados sobre nossa coleta e uso de suas informações pessoais. Para obter mais
informações, entre em contato com a autoridade local de proteção de dados.

Respondemos a todas as solicitações que recebemos de indivíduos que
desejam exercer seus direitos de proteção de dados de acordo com as leis de
proteção de dados aplicáveis.
NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES À DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Esta Declaração de Privacidade entra em vigor em 01 de setembro de 2020.
Reservamo-nos o direito de alterar esta Declaração de Privacidade a qualquer
momento. Se alterarmos substancialmente esta Declaração de Privacidade, nós
o notificaremos por e-mail (enviado para o endereço de e-mail especificado em
sua conta) ou publicaremos um aviso destacado neste site. As alterações são
efetivas a partir da data em que as publicamos na página Declaração de
Privacidade deste Site. Recomendamos que você reveja periodicamente esta
Declaração de Privacidade.
CONTATE-NOS
Se você tiver dúvidas em relação a esta Declaração de Privacidade, entre em
contato com nosso Encarregado de Privacidade de Dados Jeison Nondillo pelo
e-mail dpo@intersec.solutions. Se você deseja cancelar sua conta, entre em
contato conosco em postmaster@intersec.solutions.
Última atualização: 01 de Setembro de 2020

