POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Este site é mantido e operado por KHARCARAD CONSULTORIA E SOFTWARES
LTDA.
Quando você usa nossos serviços, está confiando a nós suas informações.
Entendemos que isso é uma grande responsabilidade e trabalhamos duro para
proteger essas informações e colocar você no controle.
Esta Política de Privacidade destina-se a ajudar você a entender quais informações
coletamos, por que as coletamos e como você pode atualizar, gerenciar, exportar e
excluir essas informações.
Check-up de privacidade
Quer mudar suas configurações de privacidade?
Faça o Check-up de privacidade. A presente Política de Privacidade e Tratamento
de Dados Pessoais tem por finalidade demonstrar o compromisso da KHARCARAD
CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA com a privacidade e o tratamento dos dados
pessoais de seus Usuários.
Como condição de acesso das páginas do site, o Usuário declara que fez a leitura
completa e atenta, estando plenamente ciente da presente Política de Privacidade,
conferindo, expressamente, sua livre, inequívoca e informada concordância com os
termos aqui estipulados, autorizando a obtenção dos dados e informações aqui
mencionados, bem como sua utilização para as finalidades abaixo especificadas.
Caso não esteja de acordo com estas diretivas, o Usuário deve descontinuar o seu
acesso na página do site.
Nós coletamos e utilizamos alguns dados pessoais que pertencem àqueles que
utilizam nosso site. Ao fazê-lo, agimos na qualidade de controlador desses dados e
estamos sujeitos às disposições da Lei Federal n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD).
Nós cuidamos da proteção de seus dados pessoais e, por isso, disponibilizamos
esta política de privacidade, que contém informações importantes sobre:
- Quem deve utilizar nosso site;
- Quais dados coletamos e o que fazemos com eles;
- Seus direitos em relação aos seus dados pessoais; e
- Como entrar em contato conosco.
A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do modo como
tratamos, total ou parcialmente, de forma automatizada ou não, os dados pessoais
dos usuários que acessam nosso site. Seu objetivo é esclarecer os interessados
acerca dos tipos de dados que são coletados, dos motivos da coleta e da forma
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como o usuário poderá atualizar, gerenciar ou excluir estas informações, como
exposto acima.
Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n.
12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n. 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (Lei de Geral de Proteção de Dados – LGPD) e com o
Regulamento UE n. 2016/679 de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Europeu
de Proteção de Dados Pessoais – RGDP).
Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada em decorrência de eventual
atualização normativa, razão pela qual se convida o usuário a consultar
periodicamente esta seção.
1. Dados que coletamos e motivos da coleta
Nosso site coleta e utiliza alguns dados pessoais de nossos usuários, de acordo
com o disposto nesta seção.
1. Dados pessoais fornecidos expressamente pelo usuário
Nós coletamos os seguintes dados pessoais que nossos usuários nos fornecem
expressamente ao utilizar nosso site:
- NOME COMPLETO (SE PESSOA FÍSICA) OU RAZÃO SOCIAL (SE PESSOA
JURÍDICA) A INDICAÇÃO DO NOME FANTASIA É OPCIONAL, SE PESSOA
JURÍDICA; - CPF OU CNPJ; - EMAIL PESSOAL E/OU INSTITUCIONAL.
A coleta destes dados ocorre nos seguintes momentos:
- QUANDO FAZ O CADASTRO NO SITE E PREENCHE O FORMULÁRIO PARA
AVALIAÇÃO DO SEU PERFIL E DO SEU PROBLEMA;
- QUANDO SOLICITA O E-BOOK DA EMPRESA
- QUANDO AUTORIZA EXPRESSAMENTE O ENVIO DE NEWSLETTER PARA
EMAIL INDICADO;
- QUANDO AUTORIZA O ENVIO, POR EMAIL E POR MENSAGENS DE TEXTO,
DE INFORMAÇÕES SOBRE DIVULGAÇÃO DE VAGAS, PROMOÇÕES,
CURSOS CAPACITANTES, TREINAMENTOS, PREMIAÇÕES, CERTIFICAÇÕES,
CADASTRO DE RESERVA PARA BANCO DE TALENTOS
Os dados fornecidos por nossos usuários são coletados com as seguintes
finalidades:
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ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS, PETIÇÕES, PLANOS DE AÇÃO,
TREINAMENTOS, CONSULTORIAS, DENTRE OUTROS.
2. Dados pessoais obtidos de outras formas
Nós coletamos os seguintes dados pessoais de nossos usuários:
ENDEREÇO DE IP E LOCALIZAÇÃO.
A coleta destes dados ocorre nos seguintes momentos:
QUANDO O ACESSO É INICIADO OU FINALIZADO, QUANDO DEIXA SEU
CONTATO PARA ENVIARMOS RETORNO SOBRE ALGUM ASSUNTO OU
DÚVIDA.
Estes dados são coletados com as seguintes finalidades:
GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA A LGPD, BEM
COMO DEFINIR O IP DE ACESSO E CONSTATAR AUTENTICIDADE DAS
OPERAÇÕES, IDENTIFICANDO POSSÍVEIS CRIMINOSOS EM CASO DE
FRAUDES OU TENTATIVAS DE ACESSO INDESEJADAS.
3. Dados sensíveis
O site poderá coletar os seguintes dados sensíveis dos usuários:
- dados relativos à saúde do usuário
A coleta de dados sensíveis ocorre nos seguintes momentos:
PARA AGENDAMENTO PRESENCIAL, O USUÁRIO SERÁ QUESTIONADO SE
POSSUI O PASSAPORTE VACINAL.
Estes dados são coletados com as seguintes finalidades:
GARANTIR A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS.
A coleta e a utilização de dados pessoais sensíveis somente serão feitas com o
consentimento específico e destacado de seus titulares, exceto, se for o caso, nas
hipóteses em que a Lei Geral de Proteção de Dados permite o tratamento deste tipo
de dados com fundamento em outras bases legais distintas do consentimento.
Não serão coletados dados sensíveis dos usuários, assim entendidos aqueles
definidos nos arts. 9º e 10 do RGPD e nos arts. 11 e seguintes da LGPD. Assim,
entre outros, não haverá coleta dos seguintes dados:
– dados que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções
religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical do usuário;
– dados genéticos;
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– dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca;
– dados relativos à vida sexual ou à orientação sexual do usuário;
– dados relacionados a condenações penais, ou a infrações ou com medidas de
segurança conexas.
Em qualquer caso, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente ocorrerá
para atender a finalidades específicas expressas nesta política ou devidamente
informadas ao usuário por outros meios.
4. Coleta de dados não previstos expressamente
Eventualmente, outros tipos de dados não previstos expressamente nesta Política
de Privacidade poderão ser coletados, desde que sejam fornecidos com o
consentimento do usuário, ou, ainda, que a coleta seja permitida com fundamento
em outra base legal prevista em lei.
Em qualquer caso, a coleta de dados e as atividades de tratamento dela
decorrentes serão informadas aos usuários do site.
2. Compartilhamento de dados pessoais com terceiros
Nós não compartilhamos seus dados pessoais com terceiros. Apesar disso, é
possível que o façamos para cumprir alguma determinação legal ou regulatória, ou,
ainda, para cumprir alguma ordem expedida por autoridade pública.
3. Por quanto tempo seus dados pessoais serão armazenados
Os dados pessoais coletados pelo site são armazenados e utilizados por período de
tempo que corresponda ao necessário para atingir as finalidades elencadas neste
documento e que considere os direitos de seus titulares, os direitos do controlador
do site e as disposições legais ou regulatórias aplicáveis.
Uma vez expirados os períodos de armazenamento dos dados pessoais, eles são
removidos de nossas bases de dados ou anonimizados, salvo nos casos em que
houver a possibilidade ou a necessidade de armazenamento em virtude de
disposição legal ou regulatória.
Os dados pessoais dos usuários apenas poderão ser conservados após o término
de seu tratamento nas seguintes hipóteses:
– para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
– para estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;
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– para a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento
de dados dispostos na legislação;
– para uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que
anonimizados os dados.
4. Bases legais para o tratamento de dados pessoais
Cada operação de tratamento de dados pessoais precisa ter um fundamento
jurídico, ou seja, uma base legal, que nada mais é que uma justificativa que a
autorize, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Todas as Nossas atividades de tratamento de dados pessoais possuem uma base
legal que as fundamenta, dentre as permitidas pela legislação. Mais informações
sobre as bases legais que utilizamos para operações de tratamento de dados
pessoais específicas podem ser obtidas a partir de nossos canais de contato,
informados ao final desta Política.
Os dados pessoais do usuário coletados pelo site têm por finalidade facilitar, agilizar
e cumprir os compromissos estabelecidos com o usuário e a fazer cumprir as
solicitações realizadas por meio do preenchimento de formulários.
Os dados pessoais poderão ser utilizados também com uma finalidade comercial,
para personalizar o conteúdo oferecido ao usuário, bem como para dar subsídio ao
site para a melhora da qualidade e funcionamento de seus serviços.
5. Direitos do usuário
O usuário do site possui os seguintes direitos, conferidos pela Lei de Proteção de
Dados Pessoais:
– Direito de confirmação e acesso: é o direito do usuário de obter do site a
confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto
de tratamento e, se for esse o caso, o direito de acessar os seus dados pessoais;
– Direito de retificação: é o direito do usuário de obter do site, sem demora
injustificada, a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito, com
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
– Direito à eliminação dos dados (direito ao esquecimento): é o direito do usuário de
ter seus dados apagados do site;
– Direito à limitação do tratamento dos dados: é o direito do usuário de limitar o
tratamento de seus dados pessoais, podendo obtê-la quando contesta a exatidão
dos dados, quando o tratamento for ilícito, quando o site não precisar mais dos
dados para as finalidades propostas e quando tiver se oposto ao tratamento dos
dados e em caso de tratamento de dados desnecessários;
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– Direito de oposição: é o direito do usuário de, a qualquer momento, se opor por
motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados
pessoais que lhe digam respeito, podendo se opor ainda ao uso de seus dados
pessoais para definição de perfil de marketing (profiling);
– Direito de portabilidade dos dados: é o direito do usuário de receber os dados
pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido ao site, num formato
estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses
dados a outro site, com portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou
produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
– Direito de não ser submetido a decisões automatizadas: é o direito do usuário de
não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no
tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis (profiling), que produza
efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.
- Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei;
- Direito de eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nos casos previstos em lei;
- Direito de informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados; sobre a possibilidade de não
fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; sobre revogação do
consentimento.
É importante destacar que, nos termos da LGPD, não existe um direito de
eliminação de dados tratados com fundamento em bases legais distintas do
consentimento, a menos que os dados sejam desnecessários, excessivos, ou
tratados em desconformidade com o previsto na lei.
5.1. Princípios aplicáveis
O site se compromete a cumprir as normas previstas no RGPD e LGPD, em respeito
aos seguintes princípios:
– Os dados pessoais do usuário serão processados de forma lícita, leal e
transparente (licitude, lealdade e transparência);
– Os dados pessoais do usuário serão coletados apenas para finalidades
determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser tratados posteriormente de
uma forma incompatível com essas finalidades (limitação das finalidades);
– Os dados pessoais do usuário serão coletados de forma adequada, pertinente e
limitada às necessidades do objetivo para os quais eles são processados
(minimização dos dados);
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– Os dados pessoais do usuário serão exatos e atualizados sempre que necessário,
de maneira que os dados inexatos sejam apagados ou retificados quando possível
(exatidão);
– Os dados pessoais do usuário serão conservados de uma forma que permita a
identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as
finalidades para as quais são tratados (limitação da conservação);
– Os dados pessoais do usuário serão tratados de forma segura, protegidos do
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação
acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas (integridade e
confidencialidade).
5.2. Como o titular pode exercer seus direitos
Os titulares de dados pessoais tratados por nós poderão exercer seus direitos por
meio do envio de um e-mail, ou uma correspondência ao nosso Encarregado de
Proteção de Dados Pessoais. As informações necessárias para isso estão na seção
"Como entrar em contato conosco" desta Política de Privacidade.
Os titulares de dados pessoais
partir do envio de mensagem
Pessoais, seja por e-mail ou por
isso estão na seção "Como
Privacidade.

tratados por nós poderão exercer seus direitos a
ao nosso Encarregado de Proteção de Dados
correspondência. As informações necessárias para
entrar em contato conosco" desta Política de

Para garantir que o usuário que pretende exercer seus direitos é, de fato, o titular
dos dados pessoais objeto da requisição, poderemos solicitar documentos ou
outras informações que possam auxiliar em sua correta identificação, a fim de
resguardar nossos direitos e os direitos de terceiros. Isto somente será feito, porém,
se for absolutamente necessário, e o requerente receberá todas as informações
relacionadas.
6. Medidas de segurança no tratamento de dados pessoais
Empregamos medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais
de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, extravio ou
alteração desses dados.
As medidas que utilizamos levam em consideração a natureza dos dados, o
contexto e a finalidade do tratamento, os riscos que uma eventual violação geraria
para os direitos e liberdades do usuário, e os padrões atualmente empregados no
mercado por empresas semelhantes à nossa.
Entre as medidas de segurança adotadas por nós, destacamos as seguintes:
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ARMAZENAMENTO
DE
SENHAS
USANDO
CRIPTOGRAFIA;
MONITORAMENTO DE ACESSOS; LINK DE AJUDA AO CLIENTE, CASO HAJA
ALGUMA MOVIMENTAÇÃO INDESEJADA EM SUA CONTA.
O tratamento de dados pessoais, sem o consentimento do usuário, apenas será
realizado em razão de interesse legítimo, ou para as hipóteses previstas em lei, ou
seja, dentre outras, as seguintes:
– para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
– para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais;
– quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o usuário, a pedido do titular
dos dados;
– para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de
Arbitragem);
– para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular dos dados, ou de
terceiro;
– para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da
saúde ou por entidades sanitárias;
– quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador, ou de
terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do
titular dos dados que exijam a proteção dos dados pessoais;
– para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
Ainda que adote tudo o que está ao seu alcance para evitar incidentes de
segurança, é possível que ocorra algum problema motivado exclusivamente por um
terceiro - como em caso de ataques de hackers ou crackers ou, ainda, em caso de
culpa exclusiva do usuário, que ocorre, por exemplo, quando ele mesmo transfere
seus dados a terceiro.
Assim, embora sejamos, em geral, responsáveis pelos dados pessoais que
tratamos, nos eximimos de responsabilidade caso ocorra uma situação excepcional
como essas, sobre as quais não temos nenhum tipo de controle.
De qualquer forma, caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que possa
gerar risco ou dano relevante para qualquer de nossos usuários, comunicaremos os
afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acerca do ocorrido, em
conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados.
O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de
Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao usuário, sendo
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que, em qualquer caso, os direitos e obrigações aqui previstos permanecerão
aplicáveis.
7. Dados de Navegação (cookies)
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao computador do
usuário e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação
do site.
Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo
navegador do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem
ser armazenados, por exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário,
bem como seu local e horário de acesso ao site.
Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do
disco rígido do usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha
acesso a informações pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma
como utiliza os recursos do site.
É importante ressaltar que nem todo cookie contém informações que permitem a
identificação do usuário, sendo que determinados tipos de cookies podem ser
empregados simplesmente para que o site seja carregado corretamente ou para que
suas funcionalidades funcionem do modo esperado.
As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar
um usuário são consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as regras
previstas nesta Política de Privacidade também lhes são aplicáveis.
O site utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do site.
Assim, ao fazê-lo, os cookies utilizados por elas poderão ser armazenados no
navegador do usuário.
Cada rede social possui sua própria política de privacidade e de proteção de dados
pessoais, sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm responsáveis pelos
dados coletados e pelas práticas de privacidade adotadas.
O usuário poderá se opor ao registro de cookies, bastando que desative esta opção
no seu próprio navegador ou aparelho.
A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas
ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado
funcionamento.
Outra consequência possível é remoção das preferências do usuário que
eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua experiência.
A KHARCARAD CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA não armazena cookies dos
usuários.
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8. Reclamação a uma autoridade de controle
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, os titulares
de dados pessoais que se sentirem, de qualquer forma, lesados, podem apresentar
reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
9. Alterações nesta política
A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em:
16/12/2021.
Reservamo-nos o direito de modificar, a qualquer momento, as presentes normas,
especialmente para adaptá-las às eventuais alterações feitas em nosso site, seja
pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação
daquelas já existentes.
Sempre que houver uma modificação, nossos usuários serão notificados acerca da
mudança.
10. Como entrar em contato conosco
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os
dados pessoais que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de
Proteção de Dados Pessoais, por algum dos canais mencionados abaixo:
E-mail: CONTATO@KHARCARAD.COM.BR;
Endereço postal: Av. Desembargador Moreira, 1300, sala 602-T-Norte, CEP
60.170-002, Aldeota, Fortaleza/CE.
Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será
aplicado integralmente o Direito brasileiro.
Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se
encontra a sede do editor do site.
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