POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA EVENTOS DO SETCERGS-TRANSPOSUL
1)

Informações coletadas por nós.

Ao criar uma conta em nossa plataforma, recebemos os dados informados por você no momento do cadastro.
Esses dados são:
•
•
•
•

CPF
NOME COMPLETO
DADOS COMERCIAIS ((Empresa, Cargo, CEP, Pais, Estado, Cidade, Endereço, Número, Complemento, Celular, E-mail)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Área de atuação, Grau de influência, Interesse no Evento, Como ficou sabendo do Evento, Sua empresa é
associada)

Todos esses dados são de uso único e exclusivamente do SETCERGS-TRANSPOSUL para a utilização da plataforma.
2)

FORMA DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

Quando você informa os seus dados pessoais, usaremos os mesmos para liberar seu acesso ao evento, assim como em
material ou sistemas de marketing ou publicitários (incluindo newsletter, Cookies e Tecnologias de Rastreamento Semelhantes,
Analytics e Ferramentas de Remarketing). Os dados também são utilizados para medir a qualidade e interesse no site, assim
como realizar análises estatisticas. Também utilizamos os dados pessoais para facilitar e melhorar as nossas operações
internas de monitoramento e atendimento ao associado ou não associado, em especial relacionadas ao evento.
3)

QUEM TEM ACESSO A ESSAS INFORMAÇÕES

O SETCERGS-FETRANSUL não vende nem repassa suas informações pessoais a terceiros. Exceto no caso de nossos
prestadores de serviços parceiros e de nossa confiança com o intuito de viabilizar operacionalmente a nossa plataforma. E
claro, com a total confidencialidade dos seus dados por parte desses nossos parceiros. Também podemos divulgar seus dados
para o cumprimento da lei, para fazer cumprir os nossos termos de uso, para proteger nossos direitos de propriedade ou a
segurança de outros usuários. Informações não identificáveis podem ser fornecidas a terceiros para razões de marketing,
publicidade ou outros usos similares – desde que não se possa inferir o indivíduo a partir destes dados.
4)

FORMA DE PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS

O SETCERGS-FETRANSUL implementou e monitora uma série de medidas para manter a segurança de suas informações
pessoais ao criar, enviar, ou acessar suas informações pessoais. Nossos servidores são seguros e todas as informações
confidenciais fornecidas, como a senha de usuário e seus dados de cartão de crédito, são transmitidos através da tecnologia
SSL (Secure Socket Layer).
5)

EXCLUSÕES

Essa Política de Privacidade aplica-se somente ao site do SETCERGS-TRANSPOSUL e, na parte que não for imcompativel,
com políticas de privacidade de terceiros, em especial empresas de automação do evento. Ocasionalmente, a nosso critério,
podemos incluir links para serviços de terceiros em nosso site. Estes sites de terceiros têm políticas de privacidade
independentes.
6)

CONSENTIMENTO

Ao utilizar nosso site/plataforma, você concorda com a Política de Privacidade contida neste documento, assim como da
política geral de privacidade do SETCERGS. A presente política de privacidade complementa, mas não exclui as disposições
previstas na política do SETCERGS, disponibilizada no site: https://www.setcergs.com.br/politica-de-privacidade/.
Reservamos o direito de atualizar este termo e condições de uso sem qualquer aviso prévio.

