
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Vinculo Empresarial, se preocupa com a sua privacidade por isso achamos importante que 

você saiba de que forma usamos os seus dados captados nas nossas páginas 

www.vinculoempresarial.com.br www.vinculoempresarial.blogspot.com e 

https://www.facebook.com/vinculoempresarialcontabilidade/. Caso não concorde com a nossa 

politica não se inscreva nas nossas páginas para obter serviços, materiais ou se cadastrar em 

palestras e cursos online e presenciais. 

COLETA DE DADOS: 

Coletamos os dados pessoais através de seu cadastro espontâneo em nossas páginas através de 

formulários preenchidos por você para download de materiais gratuitos e cadastro para 

eventos, ou através de navegação no site via cookes. 

USO DE DADOS 

A aceitação do presente termo nos permite utilizar os seus dados da seguinte forma: 

E-mail quando solicitado envio de material ou newsletter por formulário preenchido por você. 

Nesses materiais estarão inclusos o nosso Boletim informativo semanal, Revista digital bimestral 

e novidades e promoções dos nossos serviços quando houver.  

O usuário poderá cancelar a qualquer tempo essa assinatura e inibir o envio dos nossos e-mails. 

Os dados de visitas em nossas páginas e baixa de material poderão ser divulgados através de 

dados estatísticos sem que sejam revelados dados pessoais, a não ser por sua autorização 

explicita da sua parte. 

Através dos seus dados poderemos entrar em contato via telefone para fazer pesquisa e ou 

oferecer os nossos serviços e produtos. 

Suas informações pessoais não compartilhadas, à não ser quando houver uma parceria e isso 

estiver explicito na página acessada. 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Somente os nossos funcionários autorizados terão acesso as suas informações pessoais.  

Nenhuma informação pessoal será divulgada publicamente.  

Nenhuma informação pessoal será passada para terceiros, salvo as exigidas via judicial. 

Embora tomemos todos os cuidados necessários em bloqueios e antivírus e proteção em nossas 

páginas, não podemos nos responsabilizar caso elas sejam invadidas ou ranqueadas. 

CONTEÚDO NAS REDES SOCIAIS 

Não compartilhamos conteúdo em nome do usuário em sua página. O compartilhamento de 

nossas postagens é feito pelo próprio usuário por liberalidade ou vontade dele.  

USO DE INFORMAÇÕES 

As informações dos usuários coletadas através de cookes, software,  landing pages, CRM e e-
mail marketing são processadas, analisadas e gerenciadas de forma a resguardar as informações 
confidenciais de nossos usuários. Já informações como endereço IP, seu browser, preferências, 

http://www.vinculoempresarial.com.br/
http://www.vinculoempresarial.blogspot.com/
https://www.facebook.com/vinculoempresarialcontabilidade/


visitas, buscas e pesquisas efetuadas poderão ser usados por nós e por nossos parceiros para 
utilizar publicidade direcionada de acordo com os seus gostos e preferências.  

CANCELAMENTO E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS 

Você pode inibir o envio de material para o seu e-mail através do link que vai em cada um de 
nossos materiais para cancelar o seu cadastro, que pode ser reativado quando baixar num novo 
material. 

Para alterar os seus dados cadastrais basta fazer o envio de e-mail solicitando a alteração 
desejada ou a exclusão da mesma em nosso banco de dados. O e-mail para esta solicitação é 
contato@vinculoempresarial.com.br 

MUDANÇA NA POLITICA DE PRIVACIDADE 

A nossa política de privacidade poderá ser alterada a qualquer tempo de acordo com as nossas 
necessidades, dessa forma solicitamos que sempre fiquem atentos a elas visitando as nossas 
páginas. Qualquer alteração nessa politica que envolva o uso dos seus dados será feita mediante 
a sua autorização. 

DÚVIDAS E CONTATO 

Qualquer dúvida sobre a nossa politica de privacidade podem ser obtidas através do e-mail 
contato@vinculoempresraial.com.br ou pelos nossos telefones (11) 45661256 (11) 45661257. 

Estamos na Rua São João, 269 – sala 1 – Centro – Itapecerica da Serra / São Paulo/SP 
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