POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Tendo em vista o comprometimento da Fundação Getulio Vargas em resguardar a
privacidade do usuário de nosso Portal, foi desenvolvida esta política de
privacidade demonstrando a você as razões pelas quais coletamos informações
sobre nossos usuários durante sua navegação. Dessa forma, explicaremos todo o
processo desde a coleta até a forma de utilização de suas informações.
Pedimos que leia esse documento, e visando sempre resguardar sua privacidade,
essa política poderá mudar ao longo do tempo. Dessa forma, pedimos que a
verifique periodicamente.
Quando você inicia sua navegação ao nosso portal é capturado seu IP e
adicionado um cookie em sua máquina. O Endereço de IP é um endereço
numérico determinado em seu computador, sendo usado por nós para propósitos
de segurança.
O Cookie é um ponto eletrônico que servirá para capturar dados não sigilosos
(browser utilizado, versão, definição do monitor e comportamento em nosso portal)
de seu equipamento visando entender seu comportamento e lhe proporcionar uma
melhor experiência na navegação. Cabe destacar que tais dados não são
utilizados separadamente e sim em conjunto com outros usuários, resultando na
sua não individualização, resguardando sua privacidade. A qualquer momento
você poderá, por meio de seu navegador, apagar esse cookie.
Coletamos em algumas partes de nosso portal, de forma totalmente espontânea e
com o seu consentimento, dados pessoais como nome, telefone, email, empresa,
cidade e estado caso queira receber maiores informações sobre cursos, produtos
e serviços da Fundação. Tal necessidade se faz presente com o intuito de
fornecermos um material otimizado ao seu interesse, além de facilitar seu contato
e esclarecimento de dúvidas.
Há no portal da Fundação Getulio Vargas algumas áreas de uso restrito, sendo
seu acesso por meio de senhas concedidas pela instituição. Cabe ao usuário nos
contatar, pelo e-mail marketing@fgv.br, caso sua conta tenha sido acessada por
terceiros ou sem a sua permissão. O usuário também se compromete a não deixar
sua conta aberta enquanto não a estiver utilizando e sempre que sair do
computador, para evitar que terceiros a acessem.
Garantimos que somente a Fundação Getulio Vargas tem acesso às suas
informações coletadas sendo que não serão reveladas a terceiros, salvo com sua
permissão ou por força da lei, por ordem de autoridade competente ou
judicialmente.

Conforme o seu interesse demonstrado durante sua navegação em nosso portal,
poderemos lhe enviar e-mails com novas informações sobre produtos e serviços.
Nenhuma outra empresa está habilitada a enviar e-mails em nome da Fundação
Getulio Vargas e, caso não queira mais receber nossos e-mails, nos rodapés
haverá sempre a opção de se descadastrar da lista, cessando o envio, em até dois
dias úteis ou até em cinco dias úteis quando solicitado por outros meios.
Os referidos emails, que poderão conter anexos, sempre serão de fácil
identificação do remetente, conterão endereço de email válido para contato e seu
assunto estará relacionado ao conteúdo da mensagem.
A FGV é a única e exclusiva detentora da propriedade intelectual dos documentos
disponibilizados em seu website e, quando assim não o for, constará
ostensivamente no documento disponibilizado o nome do detentor da propriedade
intelectual do mesmo.
O usuário, neste ato, declara estar ciente de que o uso das informações contidas
no website é exclusivo para fins não comerciais, não sendo permitida a sua
divulgação sem autorização prévia e expressa da FGV.
A FGV não se responsabiliza pelo conteúdo, política de privacidade, e demais corelatos, dos websites dos links por ela disponibilizados.
A FGV incentiva o desenvolvimento e aplicação do Código de
Autoregulamentação para a Prática de Email Marketing e, desde já, declara que
envidará os seus melhores esforços para que toda forma de comunicação
eletrônica da Fundação esteja adequada aos parâmetros indicados pela
autoregulamentação, para que um email seja considerado como eticamente
correto.

