Aviso de Privacidade
1.0

Introdução

A Forauto se compromete a garan r a segurança dos dados e privacidade dos usuários, coletados diretamente dos
tulares ou através de relação comercial, na u lização do website e na u lização dos serviços fornecidos nos
subdomínios e domínios organização. Este Aviso de Privacidade se aplica para indivíduos que usam o site, enviam emails, preenchem formulários e/ou telefonam.
2.0

Dados Coletados e Links de Terceiros

Os dados que a Forauto poderá coletar quando você usa os Websites inclui:
•

Informações enviadas para nós, via e-mail;

•
Endereços IP/Porta quando os indivíduos acessam os websites e detalhes, como o sistema operacional,
navegador, data, hora, origem e informações de navegação;
•

Cookies e outros recursos similares;

•

Perguntas, consultas e feedbacks;

•

Links para sites de terceiros.

3.0

Finalidade

A Forauto realiza o tratamento de dados pessoais conforme a descrição abaixo:
•

Respondendo a qualquer feedback enviado para nós;

•

Resposta a requisitos de direitos;

•

Operando e melhorando os websites conforme informado no aviso de cookies;

•

Atendendo os propósitos para os quais os dados foram enviados para nós;

•

Na u lização dos serviços prestados pela ins tuição de ensino;

•

Para exercício regular de direitos e cumprimento de obrigação legal e/regulatória.

4.0

Compar lhamento e Transferência de Dados Pessoais

A Forauto poderá ceder os seus dados, conforme lista abaixo, desde que atendidas as mesmas ﬁnalidades para as
quais os dados foram fornecidos:
•

Pelos colaboradores empregados, no exercício de suas funções;

•

Fornecedores, prestadores de serviços e ins tuições públicas, quando per nentes;

•

Em outros casos, com o seu consen mento expresso.

5.0

Dados de Menores

A Forauto pode coletar dados pessoais diretamente de menores de 18 anos quando per nentes no preenchimento de
currículos para vagas de aprendizes, no preenchimento de currículos.
6.0

Atualização para o Aviso de Privacidade

Este aviso de privacidade poderá sofrer alterações para reﬂe r as ações prá cas da Forauto relacionadas ao
tratamento de dados pessoais. Por favor, consulte regularmente este aviso de privacidade antes de qualquer ação. A

Forauto poderá no ﬁcar o tular de dados sempre que houver alterações signiﬁca vas ou publicar no website estas
alterações antes que se tornem vigentes para aprovação do consen mento, quando necessário.
7.0

Para Ajuda e Requisição de Direitos

Caso exista discordância, dúvidas e comentários sobre o aviso de privacidade, o tular deverá ser enviado um
preenchimento de formulário para o Encarregado de Dados, por meio do formulário Tirar Dúvida. Para exercer os seus
direitos, o tular pode requisitar seus direitos através do formulário Requisições de Direito. Você ainda pode consultar
Portal da Privacidade para mais informações.

Úl ma atualização da declaração de cookie em XX/XX/2021.

