Política de privacidade para Vestibular Unificado
Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para que a sua visita em nosso site
seja a mais produtiva e agradável possível. A garantia da confidencialidade dos dados pessoais
dos utilizadores de nosso site é importante para o Vestibular Unificado. A informação pessoal
recolhida pode incluir o seu nome, email, número de telefone e/ou celular, moradia, data de
nascimento e/ou outros.
O uso do Vestibular Unificado pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe do
Vestibular Unificado reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo,
recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar
sempre atualizado.
Ações a sites de terceiros
O Vestibular Unificado possui ligações para outros sites, os quais, a nosso ver, podem conter
informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é
aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do nosso, deverá ler a política
de privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo
presente nesses mesmos sites.
Declaração de privacidade
SEÇÃO 1 - O QUE FAZEMOS COM A SUA INFORMAÇÃO?
Quando você navega em nosso site, coletamos as informações pessoais que você nos dá tais
como seu nome, endereço e endereço de email. Recebemos também automaticamente o
protocolo de internet do seu computador, endereço de IP, a fim de obter informações que nos
ajudam a aprender dobre seu navegador e sistema operacional.
Marketing por email: Com sua permissão, podemos lhe enviar emails sobre nosso site, novos
conteúdos e outras atualizações.

SEÇÃO 2 - CONSENTIMENTO
Como vocês obtêm meu consentimento?
Quando você nos fornece as suas informações pessoais para completar algum formulário ou
realizar um pedido, entendemos que você concorda com a nossa coleta e uso delas para aquele
motivo específico apenas. Se pedirmos por suas informações pessoais por uma razão secundária,

como marketing, vamos lhe pedir diretamente por seu consentimento, ou lhe fornecer a
oportunidade de dizer não.
Como eu retiro o meu consentimento?
Se após nos fornecer seus dados você mudar de ideia, ainda assim você poderá retirar o seu
consentimento para que possamos entrar em contato. Para a correção de dados contínua, uso ou
divulgação de suas informações, a qualquer momento, você pode entrar em contato conosco
através do email: contato@vestibularunificado.com.br.
SEÇÃO 3 - DIVULGAÇÃO
Podemos divulgar suas informações pessoais se formos obrigados por Lei para fazê-lo ou se você
violar nossos Termos de Serviço.
SEÇÃO 4 - SEGURANÇA
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as
melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não serão perdidas inadequadamente,
usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas.
SEÇÃO 5 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, então por
favor, revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após
sua publicação no site. Se fizermos alterações de materiais para essa política, iremos notificá-lo
aqui que eles foram atualizados, para que você tenha ciência sobre quais informações coletamos,
como as usamos, e sob que circunstâncias, se alguma, usamos e/ou divulgamos elas.
Se nosso site for adquirido ou fundido com outra empresa, suas informações podem ser
transferidas para os novos proprietários para que possamos continuar a enviar conteúdo para
você.
PERGUNTAS E INFORMAÇÕES DE CONTATO
Se você gostaria de: acessar, corrigir, alterar ou excluir quaisquer informações pessoais que
temos sobre você, registre uma queixa, ou simplesmente peça mais informações de contato com
nosso Oficial de Conformidade de Privacidade em: contato@vestibularunificado.com.br.

