POLÍTICA DE PRIVACIDADE I C S BRAGA NEGÓCIOS – AJUDAE

Atualizado em 11.08.2021
A I C S BRAGA NEGÓCIOS está comprometida com a transparência a seus usuários e
visitantes com relação às informações coletadas e utilizadas em nosso site, para
proporcionar uma melhor experiência de navegação. Assim, apresentamos nossa
política de privacidade, que tem por objetivo esclarecer o uso dessas informações.

DA IDENTIFICAÇÃO
Este site é de propriedade, mantido e operado por I C S BRAGA NEGÓCIOS com sede
na Rua Raimundo Chaves, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ sob o n.
32.047.652/0001-78, n° 2182, sala 501, Candelária, Natal/ RN, Cep: 59.064-390,
registrada sob o NIRE n° 246000949.
Caso o usuário necessite de qualquer informação, esclarecimento ou atendimento com
relação a esta Política de Privacidade e Segurança, a empresa disponibiliza os seguintes
meios de comunicação:

DO CONSENTIMENTO
Ao compartilhar os dados, o USUÁRIO concorda com a práticas descritas neste
instrumento.
DA COLETA DE DADOS
A coleta de dado, durante a utilização da plataforma, poderá ser exercida de modo:
Informações cadastrais: Poderá ser coletada informações fornecidas pelo USUÁRIO, ao
concluir o cadastro, como: Nome completo, idade, CPF, endereço, e outras que a
empresa julgar necessárias

Informações de navegação no site: Quando o USUÁRIO, utilizar a plataforma, serão
coletadas informações como endereço IP e Cookies para uma Identificação segura no
acesso ao banco de dados baseado em “tokenização”.
Nas demais situações, são possíveis coleta de informações/dados específicas de
dispositivos para gerenciamento eficiente e seguro da plataforma. Os supracitados,
também poderão ser compartilhados com plataformas suporte, para o melhor
gerenciamento. Ademais, em casos de necessidade, a empresa poderá solicitar ao
USUÁRIO, informações de seu interesse, por meio de contato através dos canais
oficiais.
DA PROTEÇÃO DOS DADOS
Todas as comunicações entre o USUÁRIO e os servidores da empresa são executadas
com a tecnologia SSL (Secure Socket Layer), garantindo que todos os dados pessoais
do USUÁRIO, entre outros, jamais sejam divulgados. Além disso, essa tecnologia visa
impedir que as informações sejam transmitidas ou acessadas por terceiros.
Todos os dados pessoais informados ao nosso site são armazenados em um banco de
dados reservado e com acesso restrito a pessoas habilitadas, que são obrigadas, por
contrato, a manter a confidencialidade das informações e não as utilizar
inadequadamente.
DO REGISTRO DE ACESSO
A I C S BRAGA NEGÓCIOS, manterá em sua base de dados todas as informações
relativas aos acessos do USUÁRIO ao Site, incluindo, mas não se limitando ao
endereço IP, às páginas acessadas, aos horários e datas de acesso, e o dispositivo de
acesso utilizado, nos termos da legislação vigente. Tais registros poderão ser utilizados
em investigações internas ou públicas para averiguação de práticas que possam gerar
quaisquer prejuízos à empresa, inclusive a prática de crimes em ambientes virtuais.
DA GUARDA DOS DADOS
A I C S BRAGA NEGÓCIOS se responsabiliza por guardar todos os dados coletados
em suas bases de dados protegidas e seguras.

Parágrafo

primeiro:

A empresa

se

utilizará destes dados,

em acesso

computadorizados automatizados, com profissionais autorizados e nos casos listados
nesta Política.
Parágrafo segundo: Caso o Usuário requeira a exclusão de seus dados da base de
dados, a empresa reserva o seu direito de manter os dados em questão em cópias de
salvaguarda por até 6 (seis) meses, a fim de cumprir obrigações legais necessárias,
respeitando a política prevista na Lei Geral de Proteção de Dados vigente.

DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS
A segurança e o sigilo das informações dos USUÁRIOS são prioridade para empresa I
C S BRAGA NEGÓCIOS; assim como a melhor prestação de serviço disponibilizado
pela empresa. A fim de conciliar ambos os interesses, o USUÁRIO, autoriza desde já, o
compartilhamento de informações, que a empresa julgue necessário, com prestadores de
serviços da empresa, ou em demais casos, como:
Prestadores de serviço: Terceiros que prestam serviços para a I C S BRAGA
NEGÓCIOS, promovendo os objetos disponíveis no site, além de poderem
desempenhar o envio de e-mails, análise da base de dados, criação de ações de
marketing entre outros.
Novos negócios: no contínuo desenvolvimento do negócio, processos de aquisição e
fusão de empresas, subsidiárias e outros negócios podem ocorrer. Nessa transferência de
negócios, informações dos respectivos USUÁRIOS também são compartilhadas,
contudo respeitando a política de privacidade então vigente.
Requisição Judicial: Será compartilhado dados e informações dos USUÁRIOS em caso
de requisição judicial. Neste caso, o USUÁRIO, será notificado do compartilhamento
de seus dados juntamente com a razão pela qual foram solicitados.
DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
Todos os atos tomados pela I C S BRAGA NEGÓCIOS são realizados nos moldes do
que preconiza toda política de privacidade, medidas seguras, tanto para usuários finais,

como para os prestadores que se envolvem diretamente ou indiretamente com a
plataforma em comento, descrevendo mais adiante que medidas são mais expressivas
para fins de total conhecimento, visando maior transparência.

DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
I C S BRAGA NEGÓCIOS adota como medidas de segurança a utilização de
modernas formas de criptografia e a instalação de barreiras contra o acesso indevido à
base de dados (firewalls) e recomendações de segurança.
A base de dados dos Usuários será acessada apenas por àqueles que fazem parte do time
da I C S BRAGA NEGÓCIOS, funções exigem o contato com dados pessoais.
DO SIGILO DA SENHA
O I C S BRAGA NEGÓCIOS recomenda que o Usuário mantenha sua senha sob total
sigilo, evitando a sua divulgação a terceiros. O I C S BRAGA NEGÓCIOS nunca
solicitará ao Usuário que informe sua senha fora da Plataforma, por telefone, e-mail ou
por qualquer outro meio de comunicação. A senha do Usuário deverá ser usada
exclusivamente no momento do acesso à Conta do Usuário na Plataforma e, caso o
Usuário suspeite que sua senha tenha sido exposta a terceiros, o I C S BRAGA
NEGÓCIOS recomenda a imediata substituição da senha.
DOS E-MAILS SUSPEITOS.
O I C S BRAGA NEGÓCIOS não envia mensagens (i) solicitando dados pessoais do
Usuário; (ii) solicitando a senha ou dados financeiros do Usuário; (iii) com arquivos
anexos exceto documentos em PDF; ou (iv) com links para download de arquivos. Caso
receba um e-mail com tais características, desconsidere-o e entre em contato com a I C
S BRAGA NEGÓCIOS por seus canais oficiais.
DO USO DE DADOS EM CASO DE ALTERAÇÃO DE CONTROLE

Os dados coletados podem ser eventualmente transferidos a um terceiro em caso de
alteração do controle, de uma aquisição, de uma incorporação, de uma fusão ou de uma
venda de ativos do sob qualquer meio ou forma.
DA POLÍTICA DE DADOS DE MENORES de 18 ANOS
O Site não é direcionado a menores de 18 (dezoito) anos. No entanto, o acesso ao Site
não é proibido aos menores, uma vez que não há qualquer conteúdo restrito por
questões etárias. Os formulários e questionários do site da I C S BRAGA NEGÓCIOS
não visam obter dados de menores. Caso tais dados sejam inseridos por menores, seu
representante legal poderá contatar os canais oficiais I C S BRAGA NEGÓCIOS para
retificar, modificar ou remover tais dados.
DA APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA
A presente política de privacidade aplica-se a todos os serviços e sites oferecidos pela I
C S BRAGA NEGÓCIOS.
Links de terceiros eventualmente incluídos no site, poderão ter políticas de privacidade
independentes.
Alterações da política de privacidade serão publicadas nesta página. Desta forma,
recomendamos visitar periodicamente o site para manter-se bem-informado sobre as
eventuais modificações.
TIME I C S BRAGA NEGÓCIOS “AJUDAE”

