Política Privacidade da Evolue Consulting
A sua privacidade é fundamental para a Evolue Consulting. Por isso,
gostaríamos de esclarecer aqui quais informações são obtidas em
nosso site, como são utilizadas e armazenadas.
O primeiro ponto a se esclarecer é que só solicitamos informações
pessoais quando elas são imprescindíveis para a prestação do serviço.
Nesses casos, as informações são solicitadas por meios justos e legais.
Sem com o seu conhecimento e consentimento. Além disso,
informamos com clareza e precisão porque estamos coletando e como
serão utilizadas.
Toda e qualquer informação coletada são retidas somente pelo tempo
necessários para prestar os serviços solicitados. No que diz respeito ao
armazenamento, todos os dados são protegidos de acordo com os
meios aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como acesso,
divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados.
Fundamental esclarecer ainda que não compartilhamos informações de
identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto quando
exigido por lei.
Há alguns casos em não estão sob nosso controle, ou seja, nosso site
pode ter links para sites externos que não são operados por nós.
Nesses casos, esteja ciente de que não temos controle sobre o
conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar
responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade.
Naturalmente, você é livre para recusar a nossa solicitação de
informações. Mas, nesses casos, pode ser que não possamos prestar
determinados serviços desejados.
Quais dados pessoais a Evolue Consulting poderá tratar
Em diversas localizações do nosso site existem formulários que podem
ser preenchidos com diversas finalidades, sempre previamente
especificada. Tais dados, com o seu consentimento e aprovação,
poderão ser utilizados para entramos em contato a fim de esclarecer
dúvidas, oferecer informações adicionais sobre os nossos serviços,
resolver problemas etc. Neste último caso, também podemos pedir
informações adicionais.
Caso você entre em contato conosco, podemos manter um registro da
correspondência em questão.

Em alguns casos especiais, podemos pedir que você participe de
pesquisas, com o objetivo exclusivo e utilização restrita ao universo da
pesquisa em questão.
Também podemos tratar os dados tornados públicos por você em
outros sites e redes sociais. Mas, é claro, sempre resguardando os seus
direitos, assim como os princípios trazidos pela LGPD.
Os dados referentes à sua visita no site da Evolue Consulting
incluindo dados do tráfego, dados de localização, blogs e outros dados
de comunicação.
Consentimento
É a partir do seu consentimento que tratamos os seus dados pessoais.
O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela
qual você autoriza a Evolue Consulting a tratar seus dados.
Assim, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, seus
dados só serão coletados, tratados e armazenados mediante prévio e
expresso consentimento.
O seu consentimento será obtido de forma específica para cada
finalidade acima descrita, evidenciando o compromisso de
transparência e boa-fé da Evolue Consulting para com seus
usuários/clientes, seguindo as regulações legislativas pertinentes.
Ao utilizar os serviços da Evolue Consulting e fornecer seus dados
pessoais, você está ciente e consentindo com as disposições desta
Política de Privacidade, além de conhecer seus direitos e como exercêlos.
A qualquer tempo e sem nenhum custo, você poderá revogar seu
consentimento.
É importante destacar que a revogação do consentimento para o
tratamento dos dados pode implicar a impossibilidade da performance
adequada de alguma funcionalidade do site que dependa da operação.
Tais consequências serão informadas previamente.

Quais são os seus direitos?

A Evolue Consulting assegura a seus usuários/clientes seus direitos
de titular previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados.
Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer tempo:
•

Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira
simplificada ou em formato claro e completo.

•

Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob
forma impressa ou por meio eletrônico, seguro e idôneo.

•

Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização
destes.

•

Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a legislação através da anonimização,
bloqueio ou eliminação.

•

Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório
de dados cadastrais que a (nome empresarial simplificado) trata a
seu respeito.

•

Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto
nos casos previstos em lei.

•

Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus
dados.

•

Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu
consentimento e sobre as consequências da negativa.

Como você pode exercer os seus direitos
Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com a Evolue
Consulting pelo e-mail comunicacao@evolueconsulting.com.br.
De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto
da solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais comprovações que
possam comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será informado previamente.
Cookies ou dados de navegação
A Evolue Consulting faz uso de Cookies, que são arquivos de texto
enviados pela plataforma ao seu computador e que nele se
armazenam, contendo informações relacionadas à navegação do site.
Em suma, os Cookies são utilizados para aprimorar a experiência de
uso.

Ao acessar nosso site e consentir com o uso de Cookies, você manifesta
conhecer e aceitar a utilização de um sistema de coleta de dados de
navegação com o uso de Cookies em seu dispositivo.
•

Cookies relacionados à conta
Se você criar uma conta conosco, usaremos cookies para o
gerenciamento do processo de inscrição e administração geral.
Esses cookies geralmente serão excluídos quando você sair do
sistema, porém, em alguns casos, eles poderão permanecer
posteriormente para lembrar as preferências do seu site ao sair.

•

Cookies relacionados ao login
Utilizamos cookies quando você está logado, para que possamos
lembrar dessa ação. Isso evita que você precise fazer login sempre
que visitar uma nova página. Esses cookies são normalmente
removidos ou limpos quando você efetua logout para garantir que
você possa acessar apenas a recursos e áreas restritas ao efetuar
login.

•

Cookies relacionados a boletins por e-mail
Este site oferece serviços de assinatura de boletim informativo ou
e-mail e os cookies podem ser usados para lembrar se você já está
registrado e se deve mostrar determinadas notificações válidas
apenas para usuários inscritos / não inscritos.

•

Pedidos processando cookies relacionados
Este site oferece facilidades de comércio eletrônico ou pagamento
e alguns cookies são essenciais para garantir que seu pedido seja
lembrado entre as páginas, para que possamos processá-lo
adequadamente.

•

Cookies relacionados a pesquisas
Periodicamente, oferecemos pesquisas e questionários para
fornecer informações interessantes, ferramentas úteis ou para
entender nossa base de usuários com mais precisão. Essas
pesquisas podem usar cookies para lembrar quem já participou
numa pesquisa ou para fornecer resultados precisos após a
alteração das páginas.

•

Cookies relacionados a formulários
Quando você envia dados por meio de um formulário como os
encontrados nas páginas de contato ou nos formulários de
comentários, os cookies podem ser configurados para lembrar os
detalhes do usuário para correspondência futura.

•

Cookies de preferências do site

Para proporcionar uma ótima experiência neste site, fornecemos a
funcionalidade para definir suas preferências de como esse site é
executado quando você o usa. Para lembrar suas preferências,
precisamos definir cookies para que essas informações possam ser
chamadas sempre que você interagir com uma página for afetada
por suas preferências.
Cookies de Terceiros
Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por
terceiros confiáveis. A seção a seguir detalha quais cookies de
terceiros você pode encontrar através deste site.
Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de
análise mais difundidas e confiáveis da Web, para nos ajudar a
entender como você usa o site e como podemos melhorar sua
experiência. Esses cookies podem rastrear itens como quanto
tempo você gasta no site e as páginas visitadas, para que
possamos continuar produzindo conteúdo atraente.
Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a
página oficial do Google Analytics.

•

•

•

•

As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso
deste site, para que possamos continuar produzindo conteúdo
atrativo. Esses cookies podem rastrear itens como o tempo que
você passa no site ou as páginas visitadas, o que nos ajuda a
entender como podemos melhorar o site para você.
Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações
subtis na maneira como o site se apresenta. Quando ainda
estamos testando novos recursos, esses cookies podem ser usados
para garantir que você receba uma experiência consistente
enquanto estiver no site, enquanto entendemos quais otimizações
os nossos usuários mais apreciam.
À medida que vendemos produtos, é importante entendermos as
estatísticas sobre quantos visitantes de nosso site realmente
compram e, portanto, esse é o tipo de dados que esses cookies
rastrearão. Isso é importante para você, pois significa que
podemos fazer previsões de negócios com precisão que nos
permitem analisar nossos custos de publicidade e produtos para
garantir o melhor preço possível.

9. Alteração desta Política de Privacidade
A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela
última vez em26 de janeiro de 2021.

Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a
qualquer tempo, principalmente em função da adequação a eventuais
alterações feitas em nosso site ou em âmbito legislativo.
Recomendamos que você a revise com frequência.
Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em
nosso site e sempre lhe notificaremos acerca das mudanças ocorridas.
Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais após tais
modificações, você as consente.
Responsabilidade
A Evolue Consulting prevê a responsabilidade dos agentes que
atuam nos processos de tratamento de dados, em conformidade com
os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de Dados.
Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade
atualizada, observando suas disposições e zelando por seu
cumprimento.
Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições
técnicas e organizativas seguramente aptas a proteger todo o processo
de tratamento de dados.
Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de
providências em relação ao tratamento de dados realizado pela Evolue
Consulting, comprometemo-nos a segui-las.
Isenção de responsabilidade
Conforme mencionado no Tópico 6, embora adotemos elevados
padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhuma
página virtual inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, a Evolue
Consulting não se responsabiliza por:
I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência
ou imperícia dos usuários em relação a seus dados individuais.
Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela segurança dos
processos de tratamento de dados e do cumprimento das finalidades
descritas no presente instrumento. Destacamos que a responsabilidade
em relação à confidencialidade dos dados de acesso é do usuário.
II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto
se comprovada conduta culposa ou deliberada da Evolue Consulting.
Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam
gerar risco ou dano relevante para você ou qualquer um de nossos
usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade

Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido e cumpriremos as
providências necessárias.
III – Inveracidade das informações inseridas pelo usuário/cliente nos
registros necessários para a utilização dos serviços da Evolue
Consulting; quaisquer consequências decorrentes de informações
falsas ou inseridas de má-fé são de inteiramente responsabilidade do
usuário/cliente.
Encarregado de Proteção de Dados
Caso tenha qualquer dúvida a respeito de como fazemos a coleta e
gestão de informações pessoais, por gentileza, entre em contato com
Wagner Ribeiro pelo e-mail: comunicação@evolueconsulting.com.br.
Faremos o possível para esclarecer as suas dúvidas dentro dos nossos
padrões de sigilo e segurança da informação.

