POLÌTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS – BALCÃO DE EMPREGOS

Razão social: IP Cursos Profissionalizantes Eireli
Endereço: Rua Padre Sinfrônio de Castro, Nº: 75 Bairro: São Sebastião Barbacena – MG
CEP: 36.202-294
CNPJ: 09.596.442/0001-17
Por meio desta política, o Instituto Premium visa demonstrar seu compromisso com a
privacidade e proteção de Dados Pessoais, de forma clara e transparente, as regras sobre
o tratamento de dados pessoais dos usuários do site www.balcao.cursodeasb.com.br, de
acordo com a legislação em vigor.
Como condição de acesso e uso do site, Usuário declara que fez a leitura completa e atenta desta
Política, tomando plena ciência dela, conferindo sua livre e expressa concordância com os termos
aqui estipulados, incluindo a coleta dos Dados aqui mencionados, bem como sua utilização para
os fins abaixo especificados. Caso o Usuário não esteja de acordo com as disposições desta
Política, deverá descontinuar o seu acesso ou uso do site.

1. DADOS QUE O INSTITUTO PREMIUM COLETA DO USUÀRIO
1.1. Os usuários do site podem acessá-lo para visualização dos dados dos
profissionais cadastrados no mesmo, com exceção aos CPF cadastrados, dado
que não será mostrado no site.
1.2. O site poderá coletar os Dados do usuário quando este o submeter, sendo
possível a solicitação de alteração de cadastro por meio do telefone (32) 33325213 ou pelos canais de atendimento via Internet.
O que coletamos?
CPF
Nome
Telefone
E-mail
Curso de formação
Cidade

Estado

Para que coletamos?
•
•
•
•

Identificar o usuário
Ampliar nosso relacionamento, mantendo o usuário
informado
sobre
novidades,
funcionalidades,
conteúdos, notícias e demais eventos
Disponibilizar as informações dos usuários para
TODOS que acessarem o site www.balcao.cursode
asb.com.br
Enriquecer a experiência do usuário e promover
nossos produtos e serviços

Dados de questionários
Respostas a
questionário e
pesquisas opcionais

•
•

Melhorar nossa relação elaborando análises e
estudos estatísticos
Recuperar dados a serem disponibilizados no site
www.balcao.cursodeasb.com.br

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

O usuário que submeter seus dados aos formulários de cadastro, estará ciente da
autorização à disponibilização de seus dados à TODOS os que acessarem o site
www.balcao.cursodeasb.com.br.
Nossos serviços dependem diretamente dos Dados informados na tabela acima.
Caso o usuário optes por não fornecer algum desses dados, podemos ficar
impossibilitados de prestar nossos serviços
O usuário é o único responsável pela precisão e veracidade em relação aos Dados
fornecidos ou pela sai desatualização. É responsabilidade do Usuário garantir a
atualização e exatidão dos Dados
A base de dados formada por meio da coleta de Dados é de propriedade do
Instituto Premium e está sob nossa responsabilidade, sendo que seu uso, acesso
e compartilhamento, quando necessários, serão feitos dentro dos limites e
propósitos dos negócios descritos nesta Política.

2. QUAIS SÂO OS DIREITOS DO USUÁRIO E COMO EXERCÊ-LOS
2.1. O usuário pode solicitar a exclusão dos dados cadastrados no site por meio do
telefone (32) 3332-5213 ou pelos canais de atendimento via Internet.
2.2. O usuário pode manifestar sua oposição e/ou revogar consentimento ao uso de
seus dados por meio do telefone (32) 3332-5213 ou pelos canais de atendimento
via Internet através do site www.cursodeasb.com.br.
2.3. O usuário fica consciente que, ao solicitar a remoção de seus dados, oposição e
/ou revogação de consentimento do uso de seus dados , o Instituto Premium, se
torna impossibilitado a oferecer o serviço disponibilizado pelo site
www.balcao.cursodeasb.com.br
3. COMO O INSTITUTO PREMIUM ARMAZENA OS DADOS PESSOAIS
Prazo de armazenamento
Enquanto durar a relação e não houver pedido
de exclusão ou revogação de consentimento

Fundamento legal
Art. 9, Inciso II da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais

4. INFORMAÇÕES SOBRE ESSA POLÍTICA
4.1. O Usuário reconhece o direito do Instituto Premium de alterar o teor desta Política
a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para
adequação e conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força
jurídica, cabendo ao Usuário verificá-la sempre que acessar o site
4.2. Essa Política será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma
português, sendo eleito o foro do seu domicílio para dirimir qualquer controvérsia
que envolva este documento, salvo ressalva específica de competência pessoal,
territorial ou funcional pela legislação aplicável.

