
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS 
A PPN Tecnologia está comprometida em proteger a privacidade de seus 
usuários. A Política de Privacidade de Dados informa aos usuários sobre a política 
e prática da PPN para a coleta, uso, processamento, armazenamento, 
transferência, proteção e divulgação de informações que possamos coletar por 
meio de nosso site, www.ppntecnologia.com.br, ou de quaisquer subdomínios, 
por exemplo eventos empresariais.  

A coleta, uso, processamento, armazenamento, transferência e divulgação das 
Informações Pessoais (na forma definida abaixo) serão limitados aos termos sob 
os quais o usuário conceder sua autorização à PPN. 

Importante salientar que a PPN está comprometida com o cumprimento de todas 
as leis de privacidade de dados relevantes do país, seguindo na íntegra a 
legislação vigente, em especial, a Lei nº 13.709/2018. 

Coleta de Informações Pessoais 

As Informações Pessoais ("Informações Pessoais") são dados que podem ser 
usados para identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo ao qual as 
informações se apliquem. Essas informações que podemos coletar dos usuários 
incluem seu nome, endereço postal, número de telefone, endereço de e-mail, 
preferências de contato, profissão/ocupação, preferências de marketing, 
informações de contas de mídias sociais e, conforme for aplicável, endereço IP.  

A PPN não coletará nenhuma Informação Pessoal sobre o usuário, a menos que 
o usuário opte voluntariamente por fornecê-la à PPN (por exemplo, para assinar 
um boletim informativo, receber um white paper, participar de pesquisas, gerar 
downloads de produtos, inscrever-se para eventos de marketing, promoções ou 
processos de candidatura a emprego), o consentimento quanto à coleta de 
informação será realizado de forma explícita e de acordo com as leis e 
regulamentos vigentes. O usuário sempre poderá optar por parar de fornecer 
informações a qualquer momento, acessando sua página de preferências de 
assinatura, clicando no botão "Cancelar assinatura" em qualquer e-mail. 

Uso de suas Informações Pessoais 

Quando o usuário fornecer à PPN Informações Pessoais voluntariamente, nós as 
usaremos para fornecer ao usuário informações sobre nossos produtos, 
processar seu pedido, inscrever o usuário em um evento, criar uma conta, 
prestar atendimento ao cliente, responder a uma pergunta específica, oferecer a 
oportunidade de participar de concursos, inscrever-se em cursos, gerenciar uma 
candidatura a vaga de emprego ou fornecer acesso a informações ou ofertas 
adicionais. Também usamos as informações que coletamos para melhorar o 
conteúdo de nosso site, notificar clientes sobre atualizações em nosso site e ainda 
para entrar em contato com clientes para fins de marketing e vendas, incluindo 
renovações, relacionados às necessidades e interesses específicos do cliente. 

 



 
 

Divulgação a Terceiros, Provedores de Serviços e outros 

Há momentos em que a PPN pode ser obrigada a revelar as Informações Pessoais 
dos usuários por lei, processo legal, litígio e/ou solicitação de autoridades 
públicas e governamentais. A PPN também poderá revelar as Informações 
Pessoais dos usuários para fins de investigações de ameaça à segurança 
nacional, atendimento a solicitações de autoridades policiais ou outras questões 
de importância pública, ou quando determinarmos que tal revelação seja 
razoavelmente necessária para aplicarmos nossos termos e condições ou 
protegermos nossas operações ou usuários. 

Limitação do Propósito 

A PPN irá coletar, usar ou revelar Informações Pessoais que o usuário fornecer, 
para os propósitos que se revelarem necessários, a menos que a revelação seja 
um uso das Informações Pessoais para um propósito adicional relativo ao 
propósito original, seja necessária para preparar, negociar e firmar um contrato 
com o usuário, seja exigida por lei ou pela autoridade governamental 
competente, seja necessária para estabelecer ou preservar um processo legal ou 
se defender de um, ou seja necessária para impedir fraudes ou outras atividades 
ilegais. 

Cookies e outras Tecnologias 

O site, anúncios, e-mails e serviços on-line da PPN podem usar certas tecnologias 
de coleta automática de dados como cookies, web beacons e pixel tags para 
coletar dados sobre o usuário, incluindo Informações Pessoais, enquanto o 
usuário usar nosso site e nossos produtos e quando o usuário interagir conosco. 
A coleta de dados de usuários nos ajuda a entender o comportamento e pesquisas 
de nossos usuários, bem como que locais do nosso site eles visitam. Nosso site 
usa cookies para distinguir a necessidade de cada usuário; eles nos ajudam a 
oferecer ao usuário uma boa experiência ao navegar em nosso site, permitindo 
uma melhoria constante em nosso site.  

Cookie é um conjunto de informações de armazenado no disco rígido do 
computador do usuário por seu navegador Web. Quando o usuário visita o sítio 
eletrônico: www.ppntecnologia.com.br, nosso servidor reconhece o cookie, nos 
dando informações sobre a última visita do usuário ao site.  

Muitos navegadores aceitam cookies automaticamente, mas o usuário pode 
ajustar as configurações em seu navegador para desativar essa aceitação 
automática. Se o usuário optar por não usar cookies, sua experiência ao usar os 
recursos do nosso site pode ser limitada. Esta Política de Privacidade de Dados 
cobre somente o uso de cookies por parte da PPN e não cobre o uso de qualquer 
gerenciamento de propensão por parte dos anunciantes. 

Informações coletadas por cookies e tecnologias similares são tradadas como 
não pessoais, exceto na extensão em que a lei local considerar endereços IP (ou 
identificadores similares) como Informações Pessoais. 

 



 
 

Precisão e Retenção de Informações Pessoais 

A PPN se esforça para que seja fácil para o usuário manter suas Informações 
Pessoas atualizadas e nos ajudar a manter a precisão delas. As Informações 
Pessoais dos usuários serão armazenadas somente pelo tempo necessário para 
atender aos propósitos delineados nesta Política de Privacidade, salvo exigência 
ou permissão do contrário por lei. 

Preferências de Comunicação e Assinatura 

O usuário tem a opção de determinar quais informações o usuário recebe 
da PPN sobre produtos e serviços, e como tais informações são recebidas ao 
especificar suas preferências de comunicação em seus detalhes de assinatura na 
página de preferências de assinatura. Se deseja parar de receber e-mails de 
marketing e/ou não relacionados a transações da PPN, o usuário poderá optar 
por isso nos e-mails de marketing da PPN. 

Caso o usuário opte por não fornecer certas Informações Pessoais, é possível que 
não possamos responder completa ou adequadamente a suas perguntas e 
oferecer atualizações e/ou informações sobre nossos produtos e serviços. O 
usuário sempre pode optar por parar de receber certas comunicações a qualquer 
momento, atualizando sua página de preferências de assinatura, clicando no 
botão "Cancelar assinatura" em qualquer e-mail. No entanto, a PPN continuará 
usando suas Informações Pessoais com o propósito limitado de enviar avisos 
importantes, relativos a suas compras e a mudanças em nossas políticas, acordos 
e contratos, ou por outros motivos permitidos pela lei vigente. 

Segurança de Dados 

A PPN leva a sério a segurança das Informações Pessoais. Para proteger as 
Informações Pessoais que o usuário possa ter nos fornecido contra destruição, 
perda ou alteração, sejam elas acidentais ou indevidas, a PPN usa medidas 
técnicas e organizacionais de segurança para impedir qualquer divulgação ou 
acesso não autorizado. 

Fóruns, Blogs, Sites de Terceiros e Links 

A PPN é responsável somente pelas práticas de privacidade próprias. O site da 
PPN pode conter links para outros sites, por conveniência e como informações 
adicionais. A PPN não controla esses outros sites, não endossa e nem faz 
qualquer representação sobre outros sites, tampouco é responsável pelas 
práticas de privacidade desses outros sites.  

Alguns links no site da PPN contêm elementos interativos, como fóruns de 
discussão e blogs, que permitem que os usuários publiquem seus próprios 
conteúdos.  

Quaisquer informações postadas nesses blogs e fóruns se tornam públicas, o que 
significa que podem ser lidas, coletadas ou usadas de qualquer maneira por 
outros usuários. A PPN não é responsável por quaisquer Informações Pessoais 
que o usuário decida enviar nos fóruns. 



 
 

Direito ao Esquecimento 

A PPN está comprometida a tomar medidas razoáveis para garantir que quaisquer 
solicitações de que Informações Pessoais sejam esquecidas e apagadas com 
nossa tecnologia existente sejam atendidas a um prazo razoável.  

No entanto, isso não se aplica às informações que o usuário tenha divulgado 
publicando-as em nossos fóruns e blogs ou para terceiros, pois elas estão além 
do alcance do que a PPN pode apagar.  

A PPN fará todo o possível para apagar suas Informações Pessoais se o usuário 
retirar seu consentimento com a recepção de informações nossas e solicitar o 
direito ao esquecimento. No entanto, a PPN não poderá apagar todas as suas 
Informações Pessoais se isso for tecnicamente impossível devido às limitações 
da tecnologia existente ou por motivos legais (a PPN for obrigada pela lei local a 
manter Informações Pessoais). 

Privacidade das Crianças 

A PPN não coletará intencionalmente Informações Pessoais de nenhuma pessoa 
menor de idade, conforme estabelecido pela lei local, sem insistir que tais 
menores busquem consentimento prévio dos pais, se tal consentimento for 
exigido pela lei vigente.   

A PPN não se dirige a crianças em relação a seus produtos, serviços e sites. Caso 
a PPN use ou revele Informações Pessoais de uma pessoa menor de idade, a PPN 
buscará o consentimento dos pais de acordo com as leis e regulamentos locais, 
para proteger o menor de idade. 

Alterações a esta Política de Privacidade 

Como somos uma empresa de tecnologia, nossos sistemas vão amadurecer e 
mudar, assim como esta Política de Privacidade de Dados.  

Alterações a esta Política de Privacidade de Dados com a data da revisão mais 
recente serão publicadas no site www.ppntecnologia.com.br.  

Tomaremos medidas para notificar ao usuário sobre as alterações substanciais a 
esta Política de Privacidade de Dados, publicando as alterações aqui, ou entrando 
em contato por e-mail. 

Dúvidas 

A PPN está comprometida a responder as solicitações razoáveis para revisar 
quaisquer Informações Pessoais que possamos ter e para corrigir ou excluir 
quaisquer incorreções. Para ter suas informações corrigidas ou excluídas, ou se 
o usuário tiver qualquer dúvida que não seja respondida nesta Política de 
Privacidade de Dados, pode entrar em contato conosco no endereço da PPN 
Tecnologia: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Conjunto 12, Bloco F, Edifício Via 
Capital, Salas 1505 a 1508, Brasília-DF, ou por meio do e-mail institucional: 
comercial@ppntecnologia.com.br. 


