POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A VS DATA observa as disposições da Lei Geral de Proteção de
Dados Lei nº 13.709/2018 para o tratamento de dados pessoais,
pautado nos princípios de finalidade, necessidade, transparência,
segurança, prevenção, não discriminação, qualidade dos dados,
adequação, livre acesso e na prestação de contas.
Qualquer problema ou dúvida relacionada à privacidade e proteção
e dados deve ser encaminhada ao nosso DPO - Data Protection
Officer através do e-mail “dpo@vsdata.com.br”.
Esta política preza pela transparência e pela sua privacidade,
demonstrando de forma clara como é realizado o tratamento dos
dados pessoais.
Nos reservamos ao direito de alterar esta política a qualquer
momento, mas sua versão alterada e revisada será disponibilizada
sempre em nosso site para o seu conhecimento.

1. COLETA DE DADOS
Nosso canal de comunicação com você é o FALE CONOSCO.
Nele você pode solicitar suporte técnico, sanar dúvidas, enviar
sugestões, solicitar um contato comercial, solicitar informações
sobre soluções, serviços ou produtos e ainda candidatar-se a uma
vaga de emprego.
Os dados coletados como nome, e-mail e telefone são coletados
unicamente para estabelecer contato entre você e área para o qual
o formulário foi direcionado, de acordo com opção por você
escolhida.
Os conteúdos gerados e anexados por você, somente serão
divulgados mediante autorização.
Caso você se candidate a uma vaga de emprego, os dados que
você fornecer de forma voluntária, serão utilizados para a realização
de processo interno relacionados as atividades de recrutamento e
seleção.
Algumas das soluções ofertadas pela VS DATA podem, devido a
sua finalidade, utilizar dados pessoais sensíveis e/ou dados de
menores de 18 anos. Se um dado sensível e/ou dados de menores
de 18 anos for fornecido, para o cumprimento de obrigação legal, a
VS DATA fara a coleta e o processamento de tais dados, sempre
observando a legislação vigente.

2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Os dados coletados pelo nosso site são compartilhados com nossos
operadores de página e e-mail, com a finalidade de viabilizar o
contato com nossos usuários através da página de acesso e e-mail.
Sem este compartilhamento não é possível entregar o conteúdo
solicitado, e este compartilhamento só ocorre após proceder o
cadastro através da página FALE CONOSCO.
Caso seja adquirido um produto ou solução, seus dados também
serão compartilhados com as empresas parceiras para a execução
do contrato firmado entre você e nossa empresa.
Poderemos ainda compartilhar informações pessoais dos usuários
com empresas, organizações e indivíduos fora da VS DATA, se
acreditarmos, de boa-fé, que o acesso, o uso, a preservação ou a
divulgação das informações sejam necessárias para cumprir
qualquer legislação, regulamentação, ordem judicial ou solicitação
governamental aplicável; ou ainda para cumprir os termos de
serviços aplicáveis a investigações de possíveis violações; ou para
detectar, impedir ou lidar de alguma forma com fraudes, problemas
técnicos ou de segurança; e, proteger contra prejuízo aos direitos, à
propriedade ou à segurança dos nossos usuários ou do público,
conforme solicitado ou permitido por lei.

3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS PARA OUTROS
PAÍSES
Se e quando houver a necessidade de transferência internacional
de dados, a VS DATA adotará as medidas de segurança
adequadas para garantir a segurança e a privacidade das
informações, conforme a legislação exige.

4. COLETA DE COOKIES
O website da VS DATA o faz uso de cookies necessários, para que
sua experiência seja otimizada, caso os rejeite, algumas partes do
website podem não funcionar corretamente. Os cookies funcionais
tornam sua vista mais agradável, garantindo uma visitação
personalizada.
Você pode modificar seu navegador, a qualquer momento, para
desativar os cookies. Mas lembramos que ao fazer isso, a sua
navegação será comprometida em algumas partes em nosso site.

5. MEDIDAS DE SEGURANÇA
A VS DATA está comprometida com a segurança de seus dados
pessoais, para tanto faz uso de medidas de segurança técnicas e
administrativas adequadas de forma a garantir que seus dados
sejam mantidos de forma segura.

6. CONTATO
Seus direitos, como titular de dados pessoais, podem e devem ser
exercidos a qualquer momento. Para tanto, disponibilizamos o
contato de nosso DPO – Data Protection Officer através do
endereço eletrônico “dpo@vsdata.com.br”.

