POLÍTICA DE PRIVACIDADE1
Esta Política de Privacidade aplica-se aos serviços oferecidos pela Gestão
Opme Ltda – EPP (“Gestão OPME”), sociedade empresária limitada, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 13.757.898/0001-99, com sede na Rodovia José Carlos
Daux, 8600, bloco 03, sala 05 e 06 - Centro – CEP 88.050.001, Florianópolis –
SC,
proprietária
do
portal
www.gestaoopme.com.br
(“Site”).
Por favor, leia com atenção nossa política de privacidade (“Política”) para
conhecer os recursos do Site, bem como as condições em que suas informações
pessoais poderão ser utilizadas. Esta Política é parte integrante dos Termos e
Condições
de
Acesso
e
Uso
(“Termos”).
Dúvidas sobre a presente Política de Privacidade podem ser esclarecidas
através de contatos com o e-mail: contato@gestaoopme.com.br.
Ao acessar o Site, você concorda com os termos e condições abaixo:
SEÇÃO 01 - OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS E
INFORMAÇÕES

Nós

podemos

coletar

os

seguintes

tipos

de

informações:

Informações que você fornece – Quando você contrata cursos da Gestão OPME,
nós solicitamos as suas informações pessoais tais como nome completo,
telefone para contato, endereço de e-mail e CPF. Estes elementos somente
serão utilizados pela Gestão OPME para melhorar seus processos de
identificação, apresentação de serviços, envio de notificações, autenticação e
informações sobre a conta ou aulas ou cursos ministrados, avisos sobre
violações aos Termos e outras comunicações que a Gestão OPME considerar
necessárias.
A Gestão OPME poderá utilizar o seu endereço de e-mail para o envio de
newsletters e oferta de cursos relacionados às áreas de interesse indicadas por
você. A qualquer momento você poderá retirar a sua inscrição para o envio de
newsletters
e
oferta
de
cursos.
A Gestão OPME não compartilhará as informações pessoais prestadas por você
com terceiros sem a devida anuência. Apenas dados de e-mail poderão ser
divulgados a parceiros da Gestão OPME, com o estrito fim de cumprimento de
contratos com terceiros anunciantes e contratantes. A Gestão OPME
compromete-se a utilizar toda e qualquer informação pessoal dentro dos limites
legais e contratuais, e não comercializará ou alugará as suas informações
pessoais. Se decidirmos utilizar essas informações para alguma outra finalidade
diferente
da
original,
pediremos
o
seu
consentimento
antes.
A Gestão OPME utiliza cookies e softwares de monitoramento para prover a você
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a melhor navegação possível, baseado em suas necessidades, e para pesquisas
internas. Esses cookies não coletam informações pessoais, apenas informam
preferências de uso e de navegação de um, além de prover a Gestão OPME
estatísticas
e
dados
para
aprimorar
seus
serviços.
A Gestão OPME poderá registrar, entre outras: (i) endereço IP de acesso; (ii)
ferramentas e funcionalidades acessadas por você; (iii) datas e horários de cada
ação e de acesso a cada ferramenta do Site; e (iv) informações sobre o
dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, navegadores, entre outros
programas
de
computador.
A Gestão OPME manterá em seu banco de dados todos os seus registros de
acesso, por até 6 (seis) meses, conforme o Art. 15 da Lei 12.965/14 (Marco Civil
da
Internet).
A Gestão OPME também poderá utilizar cookies em seus serviços de
publicidade para ajudar anunciantes e editores a veicular e gerenciar anúncios
na web, além de serviços e funcionalidade gratuita de controle de conversões do
Google
AdWords.

SEÇÃO 02 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A Gestão OPME segue os padrões de segurança comumente utilizados pelas
empresas que trabalham com transmissão e retenção de dados para garantir a
sua segurança. No entanto, nenhum método de transmissão ou retenção de
dados eletrônicos é plenamente seguro e pode estar sujeito a ataques externos.
Assim, apesar de utilizar todos os meios possíveis e adequados, a Gestão OPME
não pode garantir a absoluta segurança das informações prestadas.
Tomamos medidas de segurança adequadas para nos proteger contra acesso,
alteração, divulgação ou destruição não autorizada dos dados. Limitamos o
acesso às informações pessoais aos funcionários, contratantes e agentes da
Gestão OPME, que precisam ter conhecimento dessas informações para
processá-las. Essas pessoas estão comprometidas com as obrigações de
confidencialidade e sujeitas às sanções cíveis e criminais aplicáveis caso não
cumpram essas obrigações.
As suas informações serão armazenadas, sob sigilo, em um servidor seguro e
somente poderão ser acessadas através de uma senha pessoal. Você poderá
atualizar, adicionar ou até mesmo excluir, a qualquer tempo, quaisquer
informações
que
tenham
sido
transmitidas
à
Gestão
OPME.
Se a Gestão OPME ou qualquer de suas coligadas ou controladas for(em)
envolvido(s) em uma fusão, aquisição ou alguma outra forma de alienação de
alguns ou todos os seus ativos, garantiremos a confidencialidade de todas as
informações pessoais envolvidas nessas transações e enviaremos uma
notificação antes que as informações pessoais sejam transferidas e submetidas
a uma política de privacidade aditada.

SEÇÃO 03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
No geral, os fornecedores terceirizados usados por nós irão apenas coletar, usar
e divulgar suas informações na medida do necessário para permitir que eles
realizem os serviços que eles nos fornecem.
Entretanto, certos fornecedores de serviços terceirizados, tais como gateways
de pagamento e outros processadores de transação de pagamento, têm suas
próprias políticas de privacidade com respeito à informação que somos
obrigados a fornecer para eles de suas transações relacionadas com compras.
Para esses fornecedores, recomendamos que você leia suas políticas de
privacidade para que você possa entender a maneira na qual suas informações
pessoais serão usadas por esses fornecedores.
Em particular, lembre-se que certos fornecedores podem ser localizados em ou
possuir instalações que são localizadas em jurisdições diferentes que você ou
nós. Assim, se você quer continuar com uma transação que envolve os serviços
de um fornecedor de serviço terceirizado, então suas informações podem tornarse sujeitas às leis da(s) jurisdição(ões) nas quais o fornecedor de serviço ou suas
instalações estão localizados.
Uma vez que você deixe o site da nossa loja ou seja redirecionado para um
aplicativo ou site de terceiros, você não será mais regido por essa Política de
Privacidade ou pelos Termos de Serviço do nosso site.
Links: Quando você clica em links na nossa loja, eles podem lhe direcionar para
fora do nosso site. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de
outros sites e lhe incentivamos a ler as declarações de privacidade deles.
Outros sites – Esta Política de Privacidade aplica-se apenas aos serviços da
Gestão OPME. Não controlamos os sites referidos nas aulas ou cursos
disponíveis no http://ead.gestaoopme.com.br, tampouco o sistema de gestão de
pagamentos das Intermediadoras de Pagamento, conforme definidas nos
Termos. Esses outros sites podem enviar seus próprios cookies ou outros
arquivos para o seu computador, coletar dados ou solicitar informações
pessoais.

SEÇÃO 04 - ACESSO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Quando você usa os serviços da Gestão OPME, poderá ter acesso às suas
informações pessoais, seja para corrigir os dados se estiverem incorretos, seja
para excluir esses dados quando você solicitar caso a retenção dos dados não
seja exigida por lei ou por fins comerciais legítimos. Pedimos que você se
identifique e as informações que devem ser acessadas, corrigidas ou removidas
antes de processar essas solicitações. Podemos recusar o processamento das
solicitações que sejam exageradamente repetitivas ou sistemáticas, que exijam

um esforço técnico desproporcional, prejudiquem a privacidade de outros, que
sejam impraticáveis (por exemplo, solicitações referentes a informações
localizadas em fitas de backup) ou para as quais o acesso não seja exigido de
outra forma. De qualquer maneira, quando fornecemos acesso e correção de
informações, esse serviço é gratuito, a não ser que a solicitação exija um esforço
desproporcional.
Por causa da forma como mantemos certos serviços, após você excluir as suas
informações, poderá levar um certo tempo até que as cópias residuais sejam
excluídas dos nossos servidores ativos, fazendo com que elas permaneçam em
nossos sistemas de backup.
SEÇÃO 05 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer
momento, então por favor, revise-a com frequência. Alterações e
esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site. Se
fizermos alterações de materiais para essa política, iremos notificá-lo aqui que
eles foram atualizados, para que você tenha ciência sobre quais informações
coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, se alguma, usamos e/ou
divulgamos elas.
Se nossa loja for adquirida ou fundida com outra empresa, suas informações
podem ser transferidas para os novos proprietários para que possamos continuar
a vender produtos para você.

