
    
 

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
 
Esta política de privacidade e proteção de dados pessoais ajudará você a entender como a 

ISOQualitas usa e protege os dados fornecidos por você quando visita e utiliza o nosso portal 

www.isoqualitas.com. 

Reservamo-nos o direito de alterar esta política a qualquer momento, da qual você será 

prontamente atualizado. Se pretender estar a par das últimas alterações, aconselhamos a 

visitar frequentemente a nossa página e ler nossa política. 

A nossa política tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural conforme nossas 

convicções e da Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018  

 Quais dados do usuário coletamos 

Quando você visita o site, podemos coletar os seguintes dados: 

 Seu endereço IP. 

 Suas informações de contato e endereço de e-mail, quando fornecido. 

 Outras informações como interesses e preferências específicas aos temas relacionados 

às operações da ISOQualitas. 

 Perfil de dados sobre seu comportamento online em nosso site.  

Por que coletamos seus dados 

Estamos coletando seus dados por vários motivos: 

 Para entender melhor suas necessidades. 

 Para melhorar nossos serviços e produtos. 

 Para enviar e-mails, promocionais contendo as informações que consideramos que 

sejam de seu interesse, desde que você tenha concordado anteriormente. 

 Para, eventualmente, convidá-lo para participar de pesquisas e participar de outros 

tipos de iniciativas relacionadas ao setor que atuamos. 

 Para personalizar continuamente o nosso site de acordo com seu comportamento 

online e preferências pessoais. 

 Guarda e Proteção dos Dados 

A ISOQualitas tem o compromisso de proteger seus dados e mantê-los confidenciais. A 

ISOQualitas faz tudo que esteja em seu alcance para evitar o roubo de dados, acesso não 

autorizado e divulgação, implementando as mais recentes tecnologias e softwares, que nos 

ajudam a proteger todas as informações que coletamos online.  

Nossa política de cookies 

Uma vez que você concorda em permitir que nosso site use cookies, você também concorda 

em usar os dados coletados em relação ao seu comportamento online (analisar o tráfego da 

web, as páginas da web em que você mais se interessa). 
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Os dados que coletamos usando cookies são usados para personalizar nosso site de acordo 

com suas necessidades e preferências. Depois de usarmos os dados para análise estatística, os 

dados são completamente removidos de nossos sistemas. 

Observe que os cookies não nos permitem obter controle de seu computador de forma 

alguma. Eles são estritamente usados para monitorar quais páginas você considera úteis e 

quais não, e a nossa intenção e poder fornecer uma melhor experiência para você. 

Caso pretenda desativar os cookies, pode fazê-lo acedendo às configurações do seu navegador 

de internet.  

Links para outros sites 

Nosso site contém links que levam a outros sites. Se você clicar nesses links, a ISOQualitas não 

se responsabiliza pela proteção de seus dados e privacidade. A visita a esses sites não é regida 

por este acordo de política de privacidade. Certifique-se de ler a documentação da política de 

privacidade do site que você acessa através do nosso site.  

Restringindo a coleta de seus dados pessoais 

Em algum momento, você pode desejar restringir o uso e a coleta de seus dados pessoais. 

Você pode conseguir isso fazendo o seguinte: 

Ao preencher os formulários no site, certifique-se de verificar se há uma caixa que você pode 

deixar desmarcada, caso não queira divulgar suas informações pessoais. 

Se você já concordou em compartilhar suas informações conosco, sinta-se à vontade para nos 

contatar por e-mail e teremos o maior prazer em alterar esta opção. 

A ISOQualitas não alugará, venderá ou distribuirá suas informações pessoais a terceiros, a 

menos que tenhamos sua permissão. Podemos fazê-lo se a lei nos obrigar. Suas informações 

pessoais serão usadas quando precisarmos enviar materiais promocionais se você concordar 

com esta política de privacidade. 


