
AVISO DE PRIVACIDADE

Fico muito feliz que esteja conhecendo nossa empresa e se
preocupe com a sua privacidade. Estou aqui para contar o que
coletamos sobre você.  Quando você visitar nosso site,
preencher nosso formulário, ou entrar em contato por meio de
redes sociais, podemos coletar seu nome e sobrenome, cargo,
nome da empresa, endereço de e-mail, número de
telefone/celular/WhatsApp, estado, cidade, nome de usuário,
senha e informações de cobrança (nº cartão de crédito, CPF e
endereço postal). Por fim, quando você visita nosso site,
registramos automaticamente, informações sobre você e seu
computador. Essas informações podem incluir endereços IP,
tipo de navegador, idioma, configurações do navegador, quanto
tempo você passou em uma página e geolocalização. Usamos
essas informações para implementar melhorias e tornar a sua
visita nos nossos sites a mais produtiva e agradável possível.

Essa coleta ocorre porque você nos dá seu consentimento ou
porque estamos amparados por alguma das bases legais
vigentes, quando for necessário para: Fornecer nossos serviços
a você; responder a comentários e perguntas; comunicar sobre
promoções; melhorar nossa plataforma e aprimorar nossos
serviços; manter você em ambiente seguro; manter nosso site
seguro e evitar fraude; liberar seu aceso em nossas estruturas;
emitir e enviar cobrança; cumprir nossas obrigações contratuais;
atender nossos interesses legítimos; cumprir as obrigações
legais.

Sua privacidade é importante para nós. Sendo assim, este Aviso de
Privacidade se aplica a todas as informações pessoais coletadas e
tratadas pela CNPJ DIGITAL, em conexão com os sites
cnpjdigital.com e franmoura.cnpjdigital.com/452d9385c2/cnpj-digital-
fran/cnpjdigitalfran. Nós tratamos seus dados pessoais em
consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), lei nº
13709/2018. Solicitamos que você leia o seguinte Aviso com atenção
para compreender nossas práticas em relação ao tratamento dos
seus dados pessoais.  Este Aviso de Privacidade se aplica quando
você interagir conosco por meio de nossos formulários, usando
qualquer um de nossos sites, ou interagindo conosco nas redes
sociais e mensagens eletrônicas.

FONTES

OI, EU SOU A FRAN

POR QUE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

O QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ?

Por lei, você pode nos perguntar quais são as informações
que temos sobre você, para quais finalidades as temos,
assim como atualizar e corrigir dados imprecisos. Se
solicitamos seu consentimento para processar seus dados
pessoais, você poderá retirar esse consentimento a qualquer
momento. Ainda sobre seus dados, você tem o direito de
solicitar a exclusão, o bloqueio, a portabilidade, a revisão de
decisões automatizadas e informações sobre
compartilhamento e transferências internacionais. Nós
podemos compartilhar alguns de seus dados com nossos
prestadores de serviços relacionados à nossa operação.
Alguns desses prestadores são: provedor de internet,
desenvolvedor de sistema e serviço de armazenamento em
nuvem, entre outros.Para compreender como essas
empresas tratam seus dados pessoais, solicitamos que você
leia as políticas de privacidades através dos links abaixo:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/security/
Utilizamos parceiros e fornecedores que estejam
comprometidos com a privacidade e segurança das
informações. Se for de seu desejo saber quais empresas
utilizamos para processar alguns de seus dados pessoais,
entre em contato conosco.

VOCÊ SABE QUAIS SÃO SEUS DIREITOS?

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT
https://www.whatsapp.com/security/


AVISO DE PRIVACIDADE

Colocamos em prática medidas de segurança para evitar que seus dados pessoais sejam
acidentalmente perdidos, usados   ou acessados   de forma não autorizada, alterados ou divulgados.

Realizamos backup e utilizamos senhas e outras formas de autenticação individuais, secretas,
intransferíveis e protegidas com grau de segurança compatível com a informação associada.

Retemos seus dados pessoais pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram
fornecidos ou coletados, o que inclui o cumprimento de quaisquer requisitos legais. Também
podemos reter dados pessoais para cumprir nossos interesses legítimos, manter a segurança,
prevenir fraude e abuso, resolver disputas judiciais ou qualquer outro acordo com você.
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CONTATO: CONTATO@CNPJDIGITAL.COM

QUANDO VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA SOBRE COMO TRATAMOS SEUS
DADOS PESSOAIS OU QUANDO DESEJAR EXERCER SEUS DIREITOS,

PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, ENTRAR EM CONTATOATRAVÉS DO
CONTATO DISPONIBILIZADO EM NOSSO SITE.


