
 

Política de Segurança da Informação e Privacidade 

 

1. Introdução 
 
Esta Política de Segurança da Informação e Privacidade regula como a NOZ Inteligência 
coleta e utiliza dados pessoais.  

Para realizar pesquisas e outros serviços, como envio de conteúdo editorial ou 
publicitário e promoção de eventos, coletamos dados pessoais. Nenhuma informação 
é coletada sem o consentimento expresso de cada pessoa, ou sem utilizarmo-nos das 
bases legais dispostas na Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). 
 

Essa política pode ser atualizada a qualquer momento por razões legais, pelo uso de 
novas tecnologias e funcionalidades e sempre que a NOZ entender que as alterações 
são necessárias.  

 

Atualizado em 15 de setembro de 2021. 

 

2. Objetivo: 

 

Orientar quanto às diretrizes aplicáveis à privacidade e proteção dos dados pessoais dos 

usuários, clientes, colaboradores e parceiros os quais a NOZ tem acesso em função do 

desempenho de suas atividades, estabelecendo as regras aplicáveis sobre a coleta, 

registro, armazenamento, uso, compartilhamento, enriquecimento e eliminação dos 

dados coletados, de acordo com as leis em vigor. 

 

3.  Disposições gerais: 
 

A NOZ Inteligência, tendo como compromisso com seus usuários, parceiros e clientes 
assegurar confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações nos termos 
da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), e a outras legislações 
pertinentes, cumpre com as seguintes diretrizes: 



• Assegurar que todos os dados pessoais são coletados via consentimento 
expresso e serão armazenados de forma segura. 

• Garantir a prevenção de incidentes de Segurança da Informação. 

• Garantir clareza e transparência das informações que são entregues aos seus 
clientes. 

• Garantir proteção e segurança no recebimento, manipulação e entrega das 
informações recebidos pelos clientes e usuários. 

• Garantir proteção e segurança em todo o processo de tratamento de dados. 
• Garantir, por meio de segurança da informação, o atendimento às legislações 

de território nacional, relacionadas a proteção e privacidade de dados. 
• Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais coletados em função do 

desempenho de suas atividades. 
• Adotar diretrizes que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de 

normas e boas práticas relativas à privacidade e proteção de dados pessoais. 
• Promover a transparência sobre a forma pela qual trata dados pessoais. 

• Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de segurança que 
envolva dados pessoais. 
 
 

4.  Informações sujeitas à Política 

Todas as informações compartilhadas, fornecidas ou coletadas por cadastro, 
formulário de contato e de pesquisa; por clientes, parceiros e usuários. 

Os seguintes dados poderão coletados e armazenados, conforme informado pelo 
próprio usuário, parceiro e cliente: 

Nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail, endereço postal, 
detalhes de redes sociais, número de telefone, número de CPF, número de RG, 
estado civil, grau de instrução, informações de emprego e profissionais, bens e 
patrimônio, interesses e hobbies 

 
Dados eventualmente informados por usuário que utilizarem o formulário de contato 
disponibilizado no site, incluindo o teor da mensagem enviada, serão coletados e 
armazenados. 
 
O endereço de e-mail cadastrado pelo usuário que optar por se inscrever em nossa 
Newsletter será coletado e armazenado até que o usuário solicite seu descadastro. 
 

 
5. Dados anonimizados e segurança de acesso para pesquisas 

 
Para os respondentes de pesquisa online e presencial, assim como amostras fornecidas 
por clientes e parceiros, a NOZ utiliza técnicas de anonimização para proteger os dados 
pessoais com acesso restrito. 

 
6. Prazo de conservação dos dados pessoais: 
 



Os dados pessoais do usuário serão conservados até o usuário solicitar a sua 
supressão. 

A NOZ permite que você solicite a exclusão, total ou parcial, de seus Dados Pessoais. 
Para tanto, basta realizar a solicitação pelo e-mail contato@nozeinteligência.com.br  

 
7. Transferência dos dados pessoais 
 
A NOZ Inteligência compromete-se a não compartilhar dados pessoais com outras 
empresas, sem a prévia autorização do usuário. 
 
 
8. Segurança no tratamento dos dados pessoais do usuário 
 
A NOZ se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas para proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou difusão de tais dados. 
 
No entanto, a NOZ se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, como 
em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do usuário, como no 
caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. A NOZ se compromete, ainda, 
a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da 
segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus direitos 
e liberdades pessoais. 
 
 
9. Considerações Finais 
 
Por fim, a NOZ Inteligência se comprometem a tratar os dados pessoais do usuário 
com confidencialidade, dentro dos limites legais. 
 
A NOZ e o inscrito ou respondente aceitam que o consentimento dado por meio deste 
documento não expira, ou seja, seus dados permanecerão em nossa base por tempo 
indefinido.  
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