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1. OBJETIVO 

 

A política de privacidade tem como objetivo deixar claro o compromisso e a transparência 

da WIDE IT em garantir a proteção dos seus dados. Para navegar em áreas restritas dos sites da 

WIDE IT ou para ter acesso a serviços exclusivos, é necessário o preenchimento de um cadastro 

e fornecimento de alguns dados pessoais. 

  

2. ABRANGÊNCIA 

 

Esta política está vinculada com os objetivos organizacionais da WIDE IT e aplica-se a 

todos os funcionários da área de marketing bem como de comunicação e estratégia da companhia.  

 

Sabemos o quanto é importante a privacidade de informações na internet e pensando 

nisso, nos preocupamos em esclarecer e divulgar nossa política de utilização das informações 

coletadas dentro das áreas do nosso site. 

 

Trabalhamos sempre de forma transparente com nossos clientes, parceiros e 

fornecedores, e através da nossa política de privacidade você poderá entender melhor quais 

informações obtemos e como as utilizamos em nossa base de dados.  

 

Dedique alguns minutos do seu tempo para ler a nossa política e entender como seus 

dados são tratados dentro da companhia.  

 

Não fornecemos suas informações pessoais para terceiros sem a sua autorização e não 

divulgamos informações que possam identificar os usuários, exceto em casos legais com 

solicitação judicial. Somente dados genéricos e agregados, referentes à quantidade de pessoas 

que acessam áreas dos nossos sites, podem ser divulgados para anunciantes e parceiros 

comerciais. 

 

Utilizamos seu e-mail apenas para enviar newsletters ou para informar sobre promoções e 

concursos e/ou alguma outra ação de marketing mediante a sua autorização no momento do 

cadastro. 

 

Essas regras sobre privacidade se aplicam apenas aos sites da WIDE IT. Elas não valem 

para os sites de parceiros e fornecedores, com isso você deve se informar sobre a política de cada 

um deles antes de fornecer qualquer tipo de informação. 
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3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE – PP 

3.1. Informações Coletadas 

A WIDE IT coleta informações de diversas formas, em diferentes áreas do site. 

Algumas informações pessoais são obtidas quando você se registra em nosso site para 
obter acesso a produtos e/ou serviços exclusivos. Durante o processo de registro, a WIDE IT 
poderá solicitar seu nome, endereço residencial, endereço comercial, endereço de e-mail, 
telefone de contato fixo e celular, além de outras informações pessoais. Quanto mais 
informações corretas você nos fornecer, melhor será a personalização da sua experiência com 
nossos serviços. 

Para áreas seguras e exclusivas do site da WIDE IT, um cadastro com login e senha pode 
ser necessário, com isso, podemos restringir a criação de login e/ou senha com palavras 
reservadas ou com qualquer combinação de que já tenham sido escolhidos anteriormente por 
outros clientes ou ainda informações que possam causar qualquer tipo de interpretação 
adversa ao devido uso no site da WIDE IT. 

Os clientes, parceiros, fornecedores e funcionários que desobedecer às regras 
estabelecidas poderá ter o seu login cancelado e bloqueado sem aviso prévio e a critério 
exclusivo da WIDE IT. Se tratando de funcionários, terceiros, estagiários ou qualquer outro 
colaborador que tenha vínculo empregatício direto ou indireto com a WIDE IT responderá pelas 
mesmas ações. 

Após o registro em nosso site, você estará apto a utilizar os recursos, benefícios e ter 
acesso a informações exclusivas do nosso conteúdo, incluindo a participação em promoções, 
eventos on-line, sorteios, etc. 

A WIDE IT possui diversos parceiros e/ou fornecedores, que eventualmente podemos criar 
campanhas, promoções e sorteios, oferecendo produtos e/ou serviços através do sites que são 
acessados dentro da WIDE IT. As informações que você fornece quando visita e/ou completa 
transações nesses sites são obtidas por esses parceiros e/ou fornecedores, estando assim 
sujeitas às suas próprias práticas de obtenção e uso de dados, sem que caiba qualquer 
responsabilidade à WIDE IT pelo manuseio, segurança e sigilo de tais informações. 

Para obter informações sobre as políticas e normas de privacidade desses parceiros e/ou 
patrocinadores, sugerimos que você localize as normas de relacionamento específicas dentro 
do próprio site do parceiro. 

3.2. Utilização de “Cookies” e sua finalidade 

A WIDE IT, poderá coletar informações através de “cookies”, a fim de viabilizar a 
segmentação de mercado, pesquisas de mercado e/ou necessidades específicas de usuários 
do website, porém em nenhum momento coletaremos informações pertinentes ao seu 
equipamento e dados pessoais. Essas informações podem ser providas de cookies de redes 
sociais ou até mesmo de sites de busca. 
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Cookies: são pequenos arquivos de texto enviados ao seu computador. Os cookies são 
armazenados no seu computador. Estes pequenos arquivos servem para reconhecer, 
acompanhar e armazenar a navegação do usuário na Internet. 

O uso de cookies possibilitará a WIDE IT oferecer um serviço mais personalizado, de 
acordo com as características e interesses de seus clientes, possibilitando, inclusive, a oferta 
de conteúdo e publicidade específicos para cada cliente, beneficiando a experiência de nossos 
clientes na Internet. 

Em geral, os cookies são utilizados para: Proporcionar serviços diferenciados, lembrando 
quem você é e quais são os seus hábitos de navegação, além de acessar as informações do 
seu cadastro na WIDE IT que ficam armazenadas em nossos servidores.  

3.3. Uso das informações 

A WIDE IT, poderá coletar informações que podem ser utilizadas para personalizar o 
conteúdo ou serviços disponibilizados no site da WIDE IT. Isso inclui serviços de 
personalização, comunicações interativas, compras de produtos on-line e outros tipos de 
serviços comercializados. 

As informações também poderão ser utilizadas para gerar dados estatísticos com 
finalidade informativa ou comercial. Informações geográficas, demográficas e de perfil poderão 
ser fornecidas a parceiros, fornecedores, patrocinadores, anunciantes ou outras empresas 
externas, sem que sejam revelados nomes ou outros dados de sua navegação. 

As informações coletadas também poderão ser utilizadas para direcionamento de 
campanhas publicitárias de uma forma geral. Os usuários ao se cadastrarem na WIDE IT terão 
a opção de receber ou não em sua conta de e-mail ofertas de produtos e/ou serviços, sendo 
que, a qualquer tempo, essa inscrição poderá ser cancelada pelo próprio usuário. 

As informações pessoais não serão comercializadas em hipótese alguma ou ainda 
fornecidas a terceiros, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais ou procedimentos 
jurídicos similares. Todas as informações fornecidas a parceiros, patrocinadores, anunciantes 
e demais serão apenas de grupos de usuários, ou seja, por segmento de mercado.  

3.4. Compartilhamento de informações 

Podemos revelar suas informações pessoais em algumas circunstâncias, listadas nos 
casos a seguir: 

Parceiros de negócios, Fornecedores e Patrocinadores: A WIDE IT, pode divulgar 
suas informações pessoais a alguns parceiros, fornecedores, patrocinadores, anunciantes e 
demais. Alguns ou todos os dados coletados durante uma companha podem ser 
compartilhados com empresas parceiras, patrocinadores e/ou fornecedores. Se forem 
compartilhados dados particulares que seja possível localizá-lo, você será informado antes da 
coleta ou da transferência desses dados. 
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Eventuais promoções oferecem oportunidades para solicitação de informações adicionais 
dos patrocinadores. Solicitando mais informações, você dá à WIDE IT permissão para transferir 
suas informações pessoais para o fornecedor, para que ele possa atender à sua solicitação. 

Dados de terceiros e dados agregados: Sob acordos de confidencialidade e demais 
instrumento contratuais, a WIDE IT pode comparar informações dos clientes com dados de 
terceiros. Além disso, a WIDE IT.com pode divulgar estatísticas agregadas para grupos de 
usuários (por exemplo, 45% dos nossos clientes são consultores de tecnologia) com o objetivo 
de descrever nossos serviços para prováveis parceiros, anunciantes etc., bem como tendo em 
vista outros objetivos legais. 

Outros: A WIDE IT também pode divulgar informações sobre o usuário em casos 
especiais nos quais temos razão para acreditar que a divulgação dessas informações é 
necessária para identificar, entrar em contato ou agir legalmente contra alguém que possa estar 
causando danos ou interferindo (intencional ou não intencionalmente) nos direitos ou na 
propriedade da WIDE IT, ou de qualquer pessoa que seja prejudicada por tais atividades. A 
WIDE IT pode divulgar informações sobre o usuário quando exigido por lei e com objetivos 
administrativos ou outros que considerarmos necessários para manter e aprimorar nossos 
produtos e serviços. 

3.5. Considerações finais 

Em última análise você é o responsável pela manutenção de sua privacidade e pelo sigilo 
de suas senhas e/ou informações pessoais. 

Sendo assim, recomendamos: 

Atente-se: ao acessar a Internet sempre busque a política/declaração de privacidade do 
Site que você está acessando para evitar a divulgação não desejada de suas informações. 

Oriente seus filhos para não comentem e/ou compartilhem sobre seus dados com 
estranhos. Ensine-os a não fornecerem qualquer informação pessoal, incluindo nomes, e diga-
lhes para nunca preencherem formulários on-line sem primeiro pedirem sua permissão. 

Utilize senhas complexas. Senhas simples como data de nascimento, nome, etc., são 
fáceis de serem quebradas. Use senhas complexas de combinações bastante longas de letras, 
número e caracteres especiais. 

Nunca forneça sua senha a ninguém, a sua senha é pessoa s intransferível. Apenas 
forneça sua senha ao realizar compras pessoalmente. Se sua senha foi compartilhada com 
alguém, altere-a imediatamente. 
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