
Política de Privacidade 

Bem-vindo.

Nós da Valvugas ficamos felizes por você ter vindo até aqui. Isso é 
sinal de que você se importa com os seus dados pessoais. Nós também nos 
importamos e respeitamos muito os seus dados pessoais. Por isso temos a 
certeza de que vamos nos dar super bem.

Agora nós vamos contar como respeitamos você e a sua privacidade.

Nossa empresa mantém sigilo e confidencialidade dos dados 
disponibilizados em nosso website. Os seus dados serão utilizados somente 
para a finalidade de comunicação entre nós e você. Suas informações serão 
mantidas por tempo indeterminado ou até que você solicite a remoção. As 
solicitações poderão ser feitas no próprio site, nas comunicações ou através 
de contato com nosso encarregado de dados. Assim, todas as suas 
informações pessoais recolhidas serão utilizadas somente para ajudar a 
tornar sua visita em nosso site mais produtiva e agradável e estreitar nosso 
relacionamento.

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais coletados em  
nosso site é muito importante para nós.

As informações pessoais coletadas podem incluir o seu nome, e-mail, 
número de telefone e/ou telefone móvel, empresa, cargo e/ou outros dados 
que visem facilitar a comunicação e a interação, permitindo uma melhor 
experiência dos serviços que oferecemos.

Quando você se cadastra na seção trabalhe conosco, você nos 
informará o seu nome, e-mail e telefone de contato. Juntamente irá anexar o 
seu currículo. Suas informações serão mantidas por tempo indeterminado ou 
até que você solicite a remoção.

O mesmo se dá quando você participa de nossos cursos e 
treinamentos. Contudo, nestes casos, as informações ficam armazenadas 
pelo período de 15 (quinze) dias após a finalização do curso.

Ao usar nosso site e as ferramentas disponibilizadas você estará 
aceitando esta “Política de Privacidade”.

Responsabilidades do controlador e medidas de segurança

Todos os dados que você nos fornece são tratados unicamente para 
atingir as finalidades acima listadas. Estes dados são armazenados em 
servidores seguros nossos ou de fornecedores contratados, acessados e 
utilizados de acordo com nossas políticas e padrões de segurança.
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Tomamos medidas de boas práticas e certificações existentes no 
mercado para garantir que os dados que coletamos sejam processados com 
total segurança onde quer que os dados estejam localizados.

A segurança e confiabilidade dos dispositivos os quais você utiliza 
para acessar os nossos serviços, tais como computadores, celulares, tablets 
ou outros dispositivos, é de total responsabilidade sua. Você deve, por meios 
próprios, buscar proteger os sistemas operacionais desses dispositivos 
contra qualquer ameaça externa.

Os anúncios

Coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. A 
informação contida nos anúncios inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), 
o seu ISP (Internet Service Provider, como a Vivo, Claro, etc.), o browser que 
utilizado ao visitar o nosso website (como o Internet Explorer, Firefox, Google 
Chrome), o tempo da sua visita e que páginas você visitou dentro do nosso 
website.

Os Cookies e Web Beacons

Utilizamos cookies para armazenar informação, como, por exemplo, 
suas preferências pessoais quando visita o nosso website. Isto poderá incluir 
um simples pop-up ou uma ligação em vários serviços que providenciamos, 
tais como fóruns ou blogs. Você detém o poder de desligar os seus cookies 
nas opções do seu browser ou efetuando alterações nas ferramentas de 
programas antivírus como o Norton Internet Security. No entanto, isso poderá 
alterar a forma como você interage com o nosso website, ou até mesmo 
outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir logins em programas, 
sites ou fóruns da nossa ou de outras redes.

Nós utilizamos cookies do Facebook Ads e do Google Ads. Estes 
cookies são fornecidos pelo próprio Facebook e Google, respectivamente, e 
têm a finalidade de promover anúncios segmentados para marketing e não 
possui dados individualizados. Nestes casos, recomenda-se que leiam a 
política de privacidade do Facebook e do Google publicadas em suas 
plataformas.

Contato

Sempre que precisar, entre em contato conosco. Pode ser para tirar 
alguma dúvida, fazer algum pedido ou sugestão.

Encarregado de proteção de dados —

encarregadodedados@valvugas.com.br
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https://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy


Nossa política de privacidade poderá ser alterada a qualquer tempo. 
Eventuais atualizações serão publicadas aqui nesta seção.

Esta política de privacidade está valendo desde 11 de outubro de 
2021.
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