
POLITICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 30.252.400/0001-55, com sede na Rua Alencar Araripe, 985 - Sacomã - 04253000 - São 

Paulo, SP, confere a todos os “USUÁRIOS”, ou seja, aqueles que acessarem e efetivarem cadastros em nossa plataforma, passando assim a usufruir dos serviços por meio dela prestados, o pleno e inequívoco conhecimento 

a respeito das regras dispostas na presente Política de Privacidade , bem como acerca da forma de coleta de informações e tratamento de dados, conforme o disposto nas Leis no 12.965/2014 (Marco C ivil da Internet), 

13.709/2018 (LGPD) e demais condições estabelecidas pela legislação vigente. Recomendamos que este documento seja lido com atenção. Abaixo tem-se o detalhamento de como são tratadas as informações pessoais 

fornecidas por você para acessar nosso site e utilizar nossos serviços, bem como as condições dos serviços em si, porém caso persista qualquer dúvida, exigência, solicitação ou esclarecimentos, não hes ite em nos 

comunicar por nosso Encarregado de Dados, Marcelo Passiani, pelo endereço encarregadodedados@passiani.com.br 

Da coleta por informações em formulários neste site 

Quando os visitantes deixam comentários em nosso site, coletamos os dados mostrados no formulário de comentários, além do endereço de IP e de dados do navegador do visitante, para auxiliar na detecção de spam. Uma 

sequência anonimizada de caracteres criada a partir do seu e-mail (também chamada de hash) poderá ser enviada para inserir o serviço de disponibilização do site para verificar se você usa o serviço. A política de 

privacidade do inserir o serviço de disponibilização do site deve ser observada por você. 

Mídia incorporada de outros sites 

Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens, artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma forma como se o visitante estivesse 

visitando o outro site. Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicional de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua interação com o 

conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site. 

Por quanto tempo mantemos os seus dados 

Se você deixar um comentário, o comentário e os seus metadados são conservados indefinidamente. Fazemos isso para que seja possível reconhecer e aprovar automaticamente qualquer comentário posterior ao invés de 

retê-lo para moderação. Para usuários que se registram no nosso site (se houver), também guardamos as informações pessoais que fornecem no seu perfil de usuário. Todos os usuários podem ver, editar ou excluir suas 

informações pessoais a qualquer momento (só não é possível alterar o seu username). Os administradores de sites também podem ver e editar estas informações. 

Quais os seus direitos sobre seus dados? 

Se você tiver uma conta neste site ou se tiver deixado comentários, pode solicitar um arquivo exportado dos dados pessoais que mantemos sobre você, inclusive quaisquer dados que nos tenha fornecido. Também pode 

solicitar que removamos qualquer dado pessoal que mantemos sobre você. Isto não inclui nenhuns dados que somos obrigados a manter para propósitos administrativos, legais ou de segurança. 

Para onde enviamos seus dados 

Comentários de visitantes podem ser marcados por um serviço automático de detecção de spam. 

Obrigado por sua confiança! Saiba que com a gente seus dados são respeitados. 

Política de Cookies da INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI 

 

A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade da INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI, disponível neste link. Aqui, você encontrará informações objetivas e 

claras sobre o que são Cookies, quais Cookies utilizamos em nossas aplicações, quais os papeis que desempenham e como configurá-los. 

1. O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são baixados em seu computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet quando você visita nossa aplicação. Eles contêm 

informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retêm apenas informações relacionadas as suas preferências. Assim, essa página consegue armazenar e recuperar os dados sobre os seus hábitos de navegação, de 

forma a melhorar a experiência de uso, por exemplo. É importante frisar que eles não contêm informações pessoais específicas, como dados sensíveis ou bancários. O seu navegador armazena os cookies no disco rígido, 

mas ocupam um espaço de memória mínimo, que não afetam o desempenho do seu computador. A maioria das informações são apagadas logo ao encerrar a sessão, como você verá no próximo tópico. 

1.1. Tipos de Cookies 

Os cookies, quanto a seus proprietários, podem ser: 

 

1. Cookies proprietários: são cookies definidos por nós ou por terceiros em nosso nome 

2. Cookies de terceiros: são cookies definidos por terceiros confiáveis em nossa aplicação 

 

1.2. Os Cookies, quanto ao seu tempo de vida, podem ser: 

 

1. Cookies de sessão ou temporários: são cookies que expiram assim que você fecha o seu navegador, encerrando a sessão. 

2. Cookies persistentes ou permanentes: são cookies que permanecem no seu dispositivo durante um período determinado ou até que você os exclua. 
 

1.3. Os cookies, quanto a sua finalidade, podem ser: 

 

1. Cookies necessários: são cookies essenciais que possibilitam a navegação em nossas aplicações e o acesso a todos os recursos; se estes, nossos serviços podem apresentar mal desempenho ou não funcionar. 

2. Cookies de desempenho: são cookies que otimizam a forma que nossas aplicações funcionam, coletando informações anônimas sobre as páginas acessadas. 

3. Cookies de funcionalidade: são cookies que memorizam suas preferências e escolhas (como seu nome de usuário) 

4. Cookies de publicidade: são cookies que direcionam anúncios em função dos seus interesses e limitam a quantidade de vezes que o anúncio aparece. 

 

2. Por que usamos Cookies? 

A INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de uso, tornando nossas aplicações mais fáceis e personalizadas, tendo por  base suas escolhas e 

comportamento de navegação. Assim, buscamos entender como você utiliza nossas aplicações e ajustar o conteúdo para torná-lo mais relevante para você, além de lembrar de suas preferências. Os Cookies participam deste 

processo porquanto armazenam, leem e executam os dados necessários para cumprir com o nosso objetivo. 

3. Que tipo de Cookies utilizamos? 

Abaixo listamos todos os Cookies que podem ser utilizados pela INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI. É importante lembrar que você pode gerenciar a permissão concedida para cada Cookie em seu 

navegador. Além disso, uma vez que os Cookies capturam dados sobre você, aconselhamos a leitura de nossa Política de Privacidade, disponível neste link. 

3.1. Cookies necessários (deve ser preenchido pelo web com indicação dos links). 

 

 
Cookie 

Tempo Propriedade Descrição 

 

Necessários 

365 dias ou quando 

houver atualizações 

internas. 

 
INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO 

EIRELI 

São necessários para facilitar uma nova visita a partir do mesmo computador/navegador, lembrando os sites visitados, 

informações de formulários, para o preenchimento mais ágeis e eficientes, deixando as nossas páginas mais ativas 

e dinâmicas. 

3.2. Cookies de desempenho 

 

 
Cookie 

Tempo Propriedade Descrição 

 

Imagens 

365 dias ou, quando 

houver atualizações 

internas. 

 
INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO 

EIRELI 

 
Ao navegar em nosso site salvamos o carregamento das imagens para aumentar a velocidade de navegação em um novo 

acesso no futuro, além de reduzir o consumo de dados. 

 

Código fonte 

365 dias ou, quando 

houver atualizações 

internas. 

 
INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO 

EIRELI 

Nosso site foi construído utilizando linguagens de programação e de marcação como html, php, javascript e jquery,  

armazenamos e comprimimos estes códigos para diminuir o consumo de dados, e melhorar a velocidade de carregamento 

do site. 

3.3. Cookies de publicidade 

 

 
Cookie 

Tempo Propriedade Descrição 

 

Comportamental 1 

365 dias ou, quando 

houver atualizações 

internas. 

 
INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO 

EIRELI 

 
Coletamos algumas informações salvas nos cookies do seu navegador, para exibir anúncios e listagens de produtos ou 

acompanhar o desempenho do nosso site através de estatísticas. 

4. Gerenciamento dos Cookies 

A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Apesar da maioria dos navegadores estar inicialmente configurada para aceitar cookies de forma automática, você pode rever suas permissões a qualquer tempo, 

de forma a bloqueá-los, aceitá-los ou ativar notificações para quando alguns cookies forem enviados ao seu dispositivo. 

Atualmente, na primeira vez que você acessa nossas aplicações, será requerida a sua concordância com a instalação destes. Apenas após a sua aceitação eles serão ativados. Para tanto, utilizamos um sistema de pop-up na 

página inicial da INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI. Dessa maneira, não apenas solicitamos sua concordância, mas também informamos que a navegação continuada em nossos sites será entendida 

como consentimento. 

5. Das solicitações de alteração, exclusão, aceite ou não e demais requerimentos 

Como já dito, você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, bloquear ou recusar os Cookies. Você também pode configurá-los caso a caso. Todavia, a revogação do consentimento de 

determinados Cookies pode inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos da plataforma. Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações do navegador, na área de gestão 

de Cookies. Você pode acessar tutoriais sobre o tema diretamente nos links abaixo: 

 

Se você usa o Internet Explorer. 

Se você usa o Firefox. 

Se você usa o Safari. 

Se você usa o Google Chrome. 

Se você usa o Microsoft Edge. 

Se você usa o Opera. 

6. Disposições finais 

Para INTEC INFORMAÇOES DA CONSTRUÇÃO EIRELI, a privacidade e confiança são fundamentais para a nossa relação com você. Estamos sempre nos atualizando para manter os mai s altos padrões de 

segurança. Assim, reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Cookies a qualquer tempo. As mudanças entrarão em vigor logo após a publicação, e você será avisado. Ao continuar a navegação nas nossas aplicações 

após essa mudança se tornar eficaz, você concorda com elas. Aconselhamos que você sempre verifique esta Política, bem como a nossa Política de Privacidade. Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies, entre em 

contato conosco pelos nosso Encarregado de Dados, Marcelo Passiani, pelo endereço encarregadodedados@passiani.com.br 

Para Erres Comércio de Embalagens Ltda., esta Política de Cookies foi atualizada pela última vez em 09 de dezembro de 2021 pela DPO Gestão Cadastral 

https://intecbrasil.com.br/site/politicadeprivacidade.html
https://www.linkedin.com/in/passianinarede/
mailto:passiani@dpogestaocadastral.com.br
https://www.intecbrasil.com.br/site/politicadeprivacidade.html
https://www.intecbrasil.com.br/site/politicadeprivacidade.html
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox#%3A~%3Atext%3DSelecione%20o%20painel%20Privacidade%20e%2Ccujos%20cookies%20voc%C3%AA%20quer%20excluir
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://www.linkedin.com/in/passianinarede/
mailto:passiani@dpogestaocadastral.com.br
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