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Política de Privacidade
Todas as informações pessoais coletadas pelo GLOBAL são usadas
exclusivamente para os fins a que se destinam, sendo coletadas
somente as informações exclusivamente necessárias para que o
GLOBAL realize as atividades previstas no relacionamento com o
cliente. Informações coletadas nos acessos ao site buscam ajudar a
tornar sua visita ao nosso site a mais produtiva e agradável possível.
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais coletados é
especialmente importante para o GLOBAL.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes,
clientes ou visitantes que utilizem o site GLOBAL PCS são tratadas de
acordo com a lei.
As informações pessoais coletadas podem incluir nome, e-mail,
número de telefone fixo ou celular, endereço, data de nascimento,
identidade fiscal, conta bancária e outros;
O uso do site GLOBAL PCS implica a aceitação deste Acordo de
Privacidade. A equipe do GLOBAL, reserva-se o direito de alterar este
acordo sem aviso prévio. Portanto, recomendamos que essa política de
privacidade seja verificada regularmente.
Coleção de dados
Ao solicitar a certificação são coletados os dados requeridos para a
realização dos processos pertinentes.
O site GLOBAL PCS oferece informações, mas a utilização de alguns
serviços só pode ser feita por meio do cadastro do usuário, de forma a
identificar a pessoa que requer a informação.
Cookies e Web Beacons
O GLOBAL usa cookies para armazenar informações, como suas
preferências pessoais ao visitar nosso site. Isso pode incluir um popup simples ou um link para vários serviços, como o Google Analytics.
Segurança
O armazenamento dos dados pelo GLOBAL é feito dentro de padrões
internacionais alinhados com as melhores práticas de Gestão da
Segurança da Informação.
Todas as informações coletadas pelo site são transmitidas de forma
segura, utilizando um protocolo de segurança SSL (Secure Sockets
Layer) que envia suas informações de forma criptografada, a mesma
utilizada em sites de bancos e comércio eletrônico.
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Uso de dados
O GLOBAL não transfere nem vende seus dados a terceiros. Serão de
uso exclusivo do GLOBAL para realizar as atividades pertinentes,
fornecer acesso e mantê-lo atualizado, se desejar, sobre novidades,
cursos, palestras e outros conteúdos que possam ser relevantes para
o usuário.
Envio de e-mails
Os envios por e-mail seguem as regras e políticas estabelecidas pelos
regulamentos e boas práticas de e-mail marketing. Todas as
mensagens enviadas contêm links para cancelar, bem como uma
segunda forma de solicitar o cancelamento.
E-mails com informações serão enviados para quem solicitar o
recebimento.
Sobre o comportamento do usuário
O usuário concorda que é proibido por lei:
• Prejudicar direitos e interesses de terceiros;
• Desativar, modificar ou prevenir, no todo ou em parte, os dados ou
qualquer área do site
• Tentar violar os meios técnicos de proteção do conteúdo do site ou
do banco de dados;
• Utilizar o conteúdo do site para fins comerciais de venda de serviços.
Nas áreas de troca de informações, o usuário concorda que é proibido
por lei divulgar, disponibilizar ou transmitir conteúdos que:
• Ameaçam a integridade física, moral e psicológica;
• Contrariam as disposições da Constituição Federal Brasileira e
Convenções Internacionais no que diz respeito aos direitos
fundamentais;
• Promovam atos que contenham calúnia, difamação, injúria.
• Induzem qualquer tipo de discriminação, seja ela sexual, racial,
étnica, religiosa, etária, social;
• Divulgam serviços ilegais, violentos, imorais, pornográficos e
degradantes;
• Criem ansiedade, angústia, desespero, medo, depressão;
• Induzam a erro sobre o verdadeiro conteúdo apresentado pelo
usuário, utilizando informações falsas, imprecisas e confusas;
• Violam o que é protegido por direitos autorais e propriedade;
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• Promovem produtos ou serviços que contenham qualquer tipo de
vírus que prejudique o pleno funcionamento do site e dos
equipamentos de terceiros.
Privacidade de terceiros
Verifique a política de privacidade de terceiros com a qual nosso site
mantém serviços. Vale ressaltar que alguns deles salvam cookies e
tecnologias semelhantes em seu navegador.
- Google
- O Facebook
- Linkedin
Mudanças na política
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos.
Iremos notificar quaisquer alterações, publicando a nova Política de
Privacidade nesta página.
Para membros, iremos notificar por e-mail sobre mudanças nesta
política antes que a mudança entre em vigor e atualizar a “data efetiva”
no topo desta Política de Privacidade.
Recomenda-se que você reveja esta Política de Privacidade
periodicamente para quaisquer alterações, especialmente se você for
apenas um visitante. As alterações a esta Política de Privacidade
entram em vigor quando publicadas nesta página.
Informações de Contato
Se você ainda tiver dúvidas sobre nossa Política de Privacidade, entre
em contato conosco em global@globalpersoncert.com.
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