
política de
privacidade



Prezados,

Esta política de privacidade tem a intenção de informá-lo, com
total transparência, sobre a finalidade deste site e tudo o que
afeta os dados que nos forneça, bem como as obrigações e
direitos que lhe correspondem.

Este site se adapta as disposições da Lei Geral de Proteção de
Dados (Lei 13.709/18) e qualquer coleta de dados aqui presente
está pautada nos princípios indicados na Lei.

A Projec4 tem como um de seus valores a cultura de proteção
de dados pessoais e visamos a importância que isso tem para
nossos colaboradores e clientes.
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O site da Projec4 tem intenção de apresentar seu objetivo como empresa de

engenharia e seu portfólio, contendo projetos e obras realizados pela Projec4.

Qual o objetivo do site?
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Esta política de privacidade pode ser alterada a qualquer momento e em nosso site

a versão atualizada será divulgada.

Nossos colaboradores e clientes serão informados de qualquer modificação e

receberão a nova política de privacidade.

Possíveis alterações

Quais dados são coletados?
O site da Projec4 coleta dados apenas através do formulário de contato e no
formulário de atendimento LGPD, na intenção de um possível cliente desejar
enviar alguma mensagem e/ou dúvida para a empresa.

Os dados coletados com o seu consentimento são seu primeiro nome e seu e-mail
mais utilizado.

Também são coletados apenas dados necessários para o funcionamento do site
através dos cookies. 
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Coletamos o seu e-mail para que possamos respondê-lo em virtude de uma dúvida ou

alguma proposta de trabalho.

Em relação ao nome, solicitamos apenas que seja o primeiro nome para que

possamos ter um contato mais humanizado e saber com quem estamos tratando

inicialmente.

Esses dados não são coletados para qualquer outra finalidade que não seja

responder ao contato em nossa página, ou seja, não vamos inserir o seu nome e e-

mail em nenhuma lista de contato e eles ficam armazenados até o fim de sua

finalidade, que é responder sua mensagem.

Por que precisam dos meus dados?

Meus dados são compartilhados com alguém?
Seus dados não são compartilhados com ninguém além da equipe do Projec4,

portanto não se preocupe. Nós visamos o interesse e proteção dos dados pessoais

de nossos colaboradores e clientes.

Mas, atenção!

Há hipóteses na Lei em que nós poderemos compartilhar informações pessoais fora

da Projec4 caso o acesso, o uso, a preservação ou a divulgação das informações

sejam necessárias, como no caso de precisarmos cumprir qualquer regulamentação,

legislação, ordem judicial ou solicitação governamental.
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O que são cookies?
Um cookie é um arquivo de texto que é baixado em seu computador ao acessar
determinadas páginas da web ou blogs para melhorar sua experiência.

Como usamos os cookies?
Os cookies utilizados em nossa página são apenas para garantir uma melhor
experiência aos usuários. Há alguns cookies que, caso sejam desativados, podem
perder totalmente sua funcionalidade, o que pode impedir que o site funcione
adequadamente.

Como desativar os cookies?
Você pode impedir a configuração dos cookies ajustando as configurações de seu
navegador (consulte Ajuda no navegador para acessar a opção).

Quais cookies utilizamos?

Utilizamos os cookies de preferência do site a fim de proporcionar uma melhor
experiência a sua navegação em nosso portfólio através da ferramenta em que o
site foi criado.
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Compromisso do Usuário
O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e das informações,
não sendo permitido a reprodução do que é oferecido em qualquer outro lugar.

Direitos dos titulares de dados

Confirmação da existência de tratamento;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei;
Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados;
Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;

O usuário é um titular de dados pessoais e possui o direito de solicitar do site
Projec4, a qualquer momento, mediante requisição formal, informações referentes
ao seus dados.

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, os titulares podem exercer seus
direitos por meio de:

Novamente, fica expresso que a Projec4 não utiliza os dados fornecidos nos
formulários de contato e de atendimento a LGPD para nenhuma outra finalidade
que não seja responder a mensagem enviada.
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Tem alguma dúvida?
Qualquer situação ou dúvida envolvendo nossa política de privacidade e proteção de

dados pode ser reportada à nossa equipe através do formulário de contato

atendimento LGPD em no site ou através do e-mail: contato@projec4.com.br e

teremos o maior prazer em atendê-lo.


