Políticas de Privacidade - Env Júnior
●

Que tipo de informação o site coleta?

Nós coletamos informações que os visitantes acumulam ao longo da experiência
em nosso site. Essas informações são o endereço de e-mail, endereço de IP e
localidade. Outras ferramentas também são utilizadas para coleta de informações
de navegação, como tempo de visita em cada seção do site, tempo total da visita
ao site, interações com o mesmo, comentários e curtidas nos posts do blog, além
de mensagens enviadas via caixa de mensagem disposta no site. Armazenamos
tais dados para fins de uso interno, não sendo, em hipótese alguma,
compartilhado com pessoas externas a Env Júnior.
●

Como o site coleta as informações?

Ao enviar uma mensagem via formulário de contato, recebemos-a diretamente
na caixa de entrada do nosso e-mail e responderemos dentro de um prazo de até
4 dias úteis.
●

Por que coletamos essas informações pessoais?

Coletamos informações pessoais para os seguintes fins:
1.

Entrar em contato com os visitantes para esclarecer tirar dúvidas e
relacionados a serviços e processos seletivos de entrada na empresa;
2. Acúmulo de dados estatísticos que podem ser usadas pela empresa com
o intuito de prestar e melhorar os serviços;
3. A fim de cumprir leis e regulamentos.

●

Como coletamos informações?

Ao realizar uma transação no site, coletamos as informações pessoais fornecidas
como o seu nome, endereço e endereço de email. As suas informações pessoais
serão utilizadas para fins internos.

●

Como armazenamos, utilizamos e compartilhamos as informações
pessoais dos visitantes de seu site?

O site da Env Júnior é hospedado na plataforma Wix.com. O Wix.com fornece
uma plataforma online que permite vender serviços para nossos clientes, onde o
lucro dos mesmos é revertido exclusivamente para crescimento da própria
empresa júnior e para capacitação de seus membros. As informações dos

visitantes podem ser armazenadas no banco de dados do Wix.com. O Wix.com
armazena as suas informações em servidores seguros por firewall. As
informações sobre os visitantes não são compartilháveis, sendo apenas de uso
interno.
O pagamento pelos serviços é feito de maneira direta pela Empresa Júnior, após
o contato. Essa esfera é tratada com a diretoria de projetos e diretoria
administrativa-financeira. Os serviços são totalmente personalizados,
consequentemente sendo exclusivos para os nossos clientes.
●

Como nos comunicamos com os visitantes do site?

Poderemos entrar em contato para promoção de pesquisas e questionários,
para novidades sobre nossa empresa ou para qualquer outro motivo que seja
necessário. Os meios de comunicação que usamos para o contato são via email,
telefone e mensagens de texto.
●

Como utilizamos cookies e outras ferramentas de rastreamento?

Os links a seguir explicam como acessar as configurações de cookies em vários
navegadores:
●
●
●
●
●
●

Configurações de Cookies no Firefox
Configurações de Cookies no Internet Explorer
Configurações de Cookies no Google Chrome
Configurações de Cookies no Safari (OS X)
Configurações de Cookies no Safari (iOS)
Configurações de Cookies no Android

Utilizamos a ferramenta Google Analytics para a análise de dados. Para saber
sobre as políticas de privacidades dessa ferramenta, acesse o site:
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
●

Como os visitantes podem retirar seu consentimento?

Caso você não queira mais que coletamos suas informações pessoais, por favor,
entre em contato através do endereço contato@envjunior.com.

●

Atualizações da política de privacidade

Nós podemos alterar a presente política de privacidade a qualquer momento.
Caso haja alterações, você será notificado para que esteja ciente das
informações que coletamos e como as utilizamos.

●

Perguntas e suas informações de contato

Caso sinta necessidade de acessar, corrigir ou excluir informações que tenhamos
coletado sobre você, contate-nos pelo email: contato@envjunior.com

