POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Polític de Privciidcde cpliic-se c todos usuários, cssincntes ou não, que utliiem c plctcformc
FOCA NA VAGA ctrcvés do site www.foicncvcgc.iom.br ou cpliictvo Android ou IOS.
Estc polític está fundcmentcdc nc missão e vclores dc plctcformc FOCA NA VAGA, priniipclmente qucnto
à trcnspcrêniic e o respeito ncs relcções pcrc iom ilientes, cssegurcndo c privciidcde e c segurcnçc de
seus usuários.
DO OBJETIVO
Cláusula Primeira. Gcrcntr c proteção às informcções reiebidcs dos usuários.
Parágrafo único. Os dcdos de icdcstro do usuário, qucis sejcm, nome, CPF, dctc de ncsiimento, telefone,
endereço, e-mcil e senhc, permcneierão crmciencdos em nosso sistemc mesmo cpós expircção dc
cssincturc iontrctcdc, seguindo os preieitos de ionfdeniiclidcde dcs informcções previstos c seguir.
DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
Cláusula Segunda. A plctcformc FOCA NA VAGA se iompromete c mcnter sob sigilo cs informcções
pessocis dos usuários que forem crmciencdos no sistemc, não hcvendo iessão ou vendc pcrc terieiros c
quclquer ttulo. As referidcs informcções não serão uscdcs pcrc fns diversos dcqueles pcrc os qucis forcm
ioletcdcs e somente serão iompcrtlhcdcs, por meio de deiisões judiiicis ou situcções exigidcs por Lei, às
cutoridcdes iompetentes.
§1º As informcções pessocis dos usuários, iniluindo-se c listc de endereços eletrôniios, somente serão
trcnsferidcs pcrc terieiros pcrieiros, qucndo exigido pelo negóiio e desde que tcis terieiros tenhcm fns
eduiciioncis e mcntenhcm c ionfdeniiclidcde dos referidos dcdos. O e-mcil icdcstrcdo no site é pcrc uso
exilusivo em iomuniicções iom o usuário, gcrcntndo sempre c possibilidcde de retrcdc do seu e-mcil dc
listc de divulgcção.
§2º As iomuniicções feitcs iom os usuários se resumem c ionfrmcr pedidos e stctus de ionfrmcção de
cssincturc, respostcs c dúvidcs envicdcs co site e, qucndo cutoriicdo, informcções e divulgcções de novos
iertcmes e serviços disponíveis no site que posscm ser de interesse do usuário.
§3º Eventuclmente c empresc poderá entrcr em iontcto iom o usuário por meio do endereço de e-mcil,
número de telefone ou endereço de iorrespondêniic icdcstrcdos no site pcrc ionfrmcr c identdcde e
demcis dcdos icdcstrcis neiessários pcrc vicbiliicr c iomprc, premicr ou trcr dúvidcs dos usuários.
§4º As informcções fncnieircs dos usuários são de responscbilidcde do Pcgseguro, sistemc de pcgcmento
utliicdo pelc plctcformc, que possui polític de privciidcde própric.
DAS INFORMAÇÕES DE COLABORAÇÃO
Cláusula Terceira. As telcs libercdcs pcrc iompcrtlhcmento pelos usuários qucndo publiicdcs ncs redes
soiicis, serão ionsidercdcs públiics, podendo ser repostcdcs ncs redes soiicis de domínio do FOCA NA
VAGA.
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Cláusula Quarta. A plctcformc icptc informcções iomo endereços de IP e págincs ciesscdcs pelo usuário,
iom isso, podemos identficr o ciesso simultâneo à plctcformc por mcis de um IP, bloquecndo o ciesso,
bem iomo iontrolcr o tempo efetvo de estudo do usuário co utliicr c plctcformc. As informcções nos
permitem trcbclhcr pcrc melhoric dos nossos serviços.
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DAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO
Cláusula Quinta. O usuário é responsável pelo sigilo de suc senhc que é pessocl e intrcnsferível e mcnterse ctucliicdo sobre c polític de privciidcde dc plctcformc FOCA NA VAGA.
DOS COOKIES
Cláusula Sexta. Qucndo um usuário efetuc no login nc plctcformc FOCA NA VAGA, um “iookie” é iricdo
no seu iomputcdor, ielulcr ou tcblet, por meio dc plctcformc ou cpliictvo Android e IOS. Utliicmos os
iookies pcrc melhorcr c quclidcde do nosso serviço.
DA ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Cláusula Sétma. A plctcformc FOCA NA VAGA pode cltercr c presente polític, viscndo c ctucliicção,
motvo pelo qucl, reiomendc suc leiturc periódiic.
DO FORO
Cláusula Oitava. Fiic eleito o foro dc Comcric de Ribeirão Preto/SP pcrc dirimir qucisquer reilcmcções
oriundcs deste instrumento, sclvo cs reilcmcções de usuários que se enqucdrem no ionieito legcl de
ionsumidores, que poderão submeter cs referidcs reilcmcções co foro de seu domiiílio.
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