Política de Privacidade EarlySec
A proteção dos seus dados pessoais é importante para a EarlySec!
Data de atualização: 18/10/2019
A EarlySec sabe o quão importante são a segurança e a privacidade de informações dos
usuários dos seus serviços, por isso, adota as medidas necessárias para protegê-las.
Esta Política de Privacidade apresenta como coletamos, compartilhamos e utilizamos seus
Dados Pessoais e como você poderá exercer seus direitos de privacidade, tornando
transparente o compromisso da EarlySec com a proteção das informações que lhe são
confiadas.
Recomendamos que você leia esta Política de Privacidade por completo para garantir que
esteja totalmente informado e compreenda os termos apresentados. Ao confirmar o seu aceite,
você declara-se ciente e que concorda com esta presente Política.

1. Dados pessoais que coletamos
Assumimos o compromisso de coletar apenas os dados mínimos e necessários para a efetivar
o objetivo de entrar em contato via e-mail ou telefone para apresentar os produtos e serviços
oferecidos, o que inclui informações que possam ajudar na resolução de problemas e melhoria
do serviço.
Para permitir a correta identificação dos possíveis clientes, são necessários coletar alguns
dados pessoais como nome, e-mail, telefone, cargo e empresa.
É importante esclarecer que quando pedimos algum dado pessoal, você tem a opção de
recusar. Entretanto, o fornecimento é mandatório baixar nossos materiais e para que possamos
entrar em contato com você para oferecer nossos produtos e serviços, caso não ocorra, não
será possível efetivar o download do material.

2. Como utilizamos os seus dados
Os dados coletados são utilizados para efetuar contato comercial para oferta de produtos e
serviços através das seguintes ações:
●
●

Envio de e-mails de para oferta de produtos;
Envio de e-mails para oferecer conteúdos exclusivos;

3. Da revisão, retificação e exclusão de dados

O USUÁRIO poderá solicitar a exibição ou retificação de seus dados pessoais por meio do
e-mail contato@earlysec.com ou pelo telefone +55 (44) 8802 8242.
Pela mesma ferramenta de atendimento, o USUÁRIO pode: (I) requerer a limitação do uso de
seus dados pessoais; (II) manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais, ou (III) solicitar
a exclusão de seus dados pessoais coletados e registrados pela EarlySec.
Caso o USUÁRIO retire seu consentimento para finalidades fundamentais ao regular
funcionamento do site, os serviços e funcionalidades deste poderão ficar indisponíveis para
esse USUÁRIO.
3. Com quem compartilhamos seus dados
Os dados coletados não serão compartilhados com outra empresa ou órgão governamental.
4. Seus direitos de proteção de dados pessoais
A EarlySec está comprometida em a proteção de seus dados pessoais e adota as medidas
necessárias para garantir a segurança, integridade e confiabilidade dos dados pessoais.
Você poderá solicitar acesso aos seus dados pessoais cadastrados na plataforma através do
email: contato@earlysec.com.
Você pode solicitar a exclusão dos seus dados através do e-mail contato@earlysec.com.
Receberemos a solicitação e, caso não haja algum empecilho legal, procederemos com a
remoção de seus dados no prazo máximo de 30 dias.

7. Mudanças na política
A EarlySec comunicará, por e-mail e pelo site, aos inscritos qualquer mudança nos termos
desta Política de Privacidade. Você poderá revogar o consentimento no uso de seus dados,
caso discorde das alterações.

8. Fale conosco
Se você tiver dúvidas, sugestões ou preocupações sobre o uso de seus Dados Pessoais, entre
em contato conosco, através dos seguintes canais:
●
●

Telefone/WhatsApp:  55 44 9 8802 8242.
Email: contato@earlysec.com

Todos os nossos canais de comunicação estão disponíveis no horário comercial.

