POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO PORTAL
Prezado USUÁRIO, as informações abaixo dizem respeito à Política de
Privacidade adotada pelo PORTAL.
Ao acessar o PORTAL do LAEPI você declara sua concordância a nossa Política
de Privacidade. Portanto, leia-a com atenção. Caso você não concorde com
estes termos, você não deverá acessar o PORTAL.
Nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE descreve como as suas informações são
coletadas e a forma como serão armazenadas e tratadas.
1 DO OBJETIVO DA COLETA DE INFORMAÇÕES
As informações coletadas pelo PORTAL são utilizadas para fins de controle dos
USUÁRIOS que têm acesso à plataforma, com a finalidade de dar cumprimento
aos nossos TERMOS DE USO, e também com a finalidade melhorar o conteúdo
e a qualidade dos FUNCIONALIDADES disponibilizados. Tais informações não
serão de modo algum comercializadas, publicadas ou transmitidas a terceiros,
exceto na forma prevista nesta POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
2 DAS INFORMAÇÕES COLETADAS
2.1 O PORTAL coleta informações para fornecer FUNCIONALIDADES melhores
aos Usuários de duas maneiras:
2.1.1 Informações Pessoais: São aquelas informações coletadas por meio do
cadastro preenchido pelo próprio USUÁRIO, ao abrir a sua conta no
PORTAL, ou nos repassadas por terceiros, caso você tenha usado o seu
perfil do Facebook ou de outra rede social para efetivar o cadastro. Nós
solicitamos informações como Nome completo, endereço de e-mail, sexo,
ocupação, telefone, nome da empresa, Município e Estado da Federação.
2.1.2. Informações de navegação: que são as informações obtidas quando você
acessa o PORTAL:
a) informações técnicas: informações específicas acerca do dispositivo do
usuário, tais como modelo de hardware utilizado e a versão do sistema
operacional;
b) informações de registro de servidor: informações que ficam registradas
no computador do Usuário e que podem ser obtidas quando o Usuário
utiliza ou visualiza o conteúdo do PORTAL. Essas informações podem
incluir detalhes de como o computador que foi utilizado; endereço de
protocolo de Internet (IP); e cookies que podem identificar exclusivamente
seu navegador.

3 COMO SÃO UTILIZADAS AS INFORMAÇÕES COLETADAS
3.1 As informações coletadas através das FUNCIONALIDADES do PORTAL são
destinadas para manter, proteger e melhorar esses FUNCIONALIDADES e
proteger aos seus USUÁRIOS.
3.2 A utilização de cookies tem a finalidade única e exclusiva de estabelecer
estatísticas de acesso, sendo coletados somente dados como provedor de
acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão, opções habilitadas e plugins instalados), configurações de vídeo (tamanho/resolução e quantidade de
cores), data e hora do acesso e páginas acessadas.
3.3 Não instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa de computador, vírus,
script, cavalos de tróia, minhocas (worms) ou similares, que possam de alguma
forma comprometer a sua segurança ou invadir sua privacidade.
3.4 As estatísticas de acesso têm apenas objetivo conhecer melhor o público
que participa do PORTAL, de maneira a aperfeiçoar e facilitar cada vez mais o
acesso ao nosso sistema.
3.5 O endereço de e-mail fornecido pelo USUÁRIO será utilizado como meio de
comunicação oficial, para informá-lo sobre os FUNCIONALIDADES do PORTAL,
como por exemplo para o aviso sobre as próximas mudanças ou melhorias,
sendo dever do USUÁRIO manter o seu endereço de e-mail atualizado.
4 AUTORIZAÇÃO
4.1 A utilização das suas informações obtidas pelo PORTAL para finalidades
distintas daquelas dispostas nesta Política de Privacidade dependerá de prévia
requisição aos USUÁRIOS.
5 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
5.1 O PORTAL NÃO COMPARTILHA DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS dos
seus USUÁRIOS com empresas, organizações e indivíduos externos, salvo em
uma das seguintes circunstâncias:
a) Para processamento externo: o PORTAL poderá fornecer informações
pessoais a nossas afiliadas ou outras empresas ou pessoas confiáveis
para processá-las, com base em instruções fornecidas pelo PORTAL,
sempre em conformidade com esta Política de Privacidade e quaisquer
outras medidas de segurança e de confidencialidade adequadas;
b) Por motivos legais: as informações pessoais dos Usuários poderão ser
disponibilizadas se, e somente se, forem decorrentes de ordem judicial,
em conformidade com o procedimento de requisição judicial de registros
previsto nos arts. 22 e 23, do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14).
5.2 Além disso, embora trabalhemos com as melhores práticas de proteção e
segurança, há um consenso global que não existe sistema que permita 100%

(cem por cento) de garantia contra invasões. Nessa situação específica, não nos
responsabilizaremos pelos danos ocorridos, muito embora nos comprometamos
a empreender os maiores esforços no sentido de bem atender aos nossos
USUÁRIOS, bem como a utilizar as melhores técnicas e padrões de segurança
da informação disponíveis, visando assegurar a melhor proteção às informações
dos nossos USUÁRIOS.
6 DAS SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
6.1 Nos casos de violação à presente Política de Privacidade, você poderá entrar
em contato com o PORTAL, formalizando uma reclamação por escrito e
remetendo-a ao endereço disponível no item 9. O nosso pessoal entrará em
contato com o autor da reclamação para acompanhamento.
7 ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade pode ser alterada de tempos em tempos. Quaisquer
alterações da Política de Privacidade serão publicadas nesta página e, se as
alterações forem significativas, será fornecido um aviso por e-mail das alterações
da Política de Privacidade, com uma antecedência de 15 (quinze) dias à
atualização no PORTAL. Também serão mantidas em nossos bancos de dados
as versões anteriores desta Política de Privacidade arquivadas para que o
USUÁRIO possa visualizá-las, caso queira.
8 CANCELAMENTO
No caso de cancelamento da sua conta de USUÁRIO, o PORTAL guardará as
informações fornecidas nos seus cadastros durante o prazo legal,
comprometendo-se a não divulgar com terceiros, a não ser nos casos previstos
nesta Política de Privacidade.
9 CONTATO
O usuário poderá contatar o PORTAL para retirada de dúvidas sobre essa
Política
de
Privacidade
através
do
seu
endereço
eletrônico
<laepi@laepi.com.br>.

