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1. Escopo 1. Scope
Esta Política de Privacidade e Proteção de
Dados (“Política”) da JoGo (Consult2Grow
Consultoria em Marketing Ltda.) (“JoGo”)
aplica-se a todas as pessoas naturais que
tenham seus dados pessoais tratados pela
JoGo (os “Titulares”), por meio da
utilização de nosso site, de nossos
serviços, de candidaturas a nossas vagas,
de interações com a JoGo em redes
sociais ou da oferta de produtos e
serviços, entre outros.
A JoGo tratará seus dados pessoais de
acordo com a Lei nº 13.709/2018 - Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais
(“LGPD”) e demais disposições legais e
regulatórias aplicáveis.

This Privacy and Data Protection Policy
(“Policy”) of JoGo (Consult2Grow
Consultoria em Marketing Ltda.) (“JoGo”)
applies to all natural persons who have
their personal data processed by JoGo
(the “Owners”), through the use of our
website, our services, applications for our
vacancies, interactions with JoGo on
social networks or the offer of products
and services, among others.

JoGo will treat your personal data in
accordance with Law No. 13.709 / 2018 -
General Personal Data Protection Law
(“LGPD”) and other applicable legal and
regulatory provisions.

2. Definições 2. Definitions

Para os fins desta Política, a JoGo adota as
seguintes definições legais:

“Dados Pessoais” são qualquer
informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável (por exemplo,
nome, RG, CPF, endereço, telefone).

“Dados Sensíveis” são qualquer Dado
Pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de
caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural.

“Tratamento” é toda operação realizada
com Dados Pessoais, como as que se
referem a coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou
extração.

For the purposes of this Policy, JoGo
adopts the following legal definitions:

“Personal Data” is any information
relating to an identified or identifiable
natural person;

"Sensitive Data" is any personal data on
racial or ethnic origin, religious conviction,
political opinion, affiliation to a union or
organization of a religious, philosophical
or political nature, data relating to health
or sexual life, genetic or biometric data ,
when linked to a natural person;

"Processing" is any operation performed
with personal data, such as those relating
to the collection, production, reception,
classification, use, access, reproduction,
transmission, distribution, processing,
archiving, storage, elimination, evaluation
or control of the information,
modification, communication, transfer,
dissemination or extraction.
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3. Dados coletados 3. Collected data

Entre outros, a JoGo poderá coletar os
seguintes Dados Pessoais, conforme
sejam fornecidos pelo Titular ou por
terceiros autorizados pelo Titular a
fornecê-los ou, ainda, obtidos de fontes
públicas:

● Nome completo
● Data de nascimento
● Nacionalidade
● CPF
● RG
● Carteira Profissional
● Cargo e Empresa
● Profissão
● Escolaridade
● Números de telefone (fixo e

celular)
● Endereço de e-mail
● Informações de conta bancária
● Endereço

Conforme o caso, a JoGo poderá coletar
outros Dados Pessoais, de acordo com as
finalidades previstas nesta Política.

Among others, JoGo may collect the
following Personal Data, as provided by
the Owner or by third parties authorized
by the Owner to provide them or, further,
obtained from public sources:

● Full name
● Date of birth
● Nationality
● CPF
● ID
● Work register booklet
● Position and Company
● Profession
● Education
● Telephone numbers (landline and

mobile)
● Email address
● Bank account information
● Address

As the case may be, JoGo may collect
other Personal Data for the purposes set
out in this Policy.

4. Finalidades e Armazenamento 4. Purposes and Storage

De maneira geral, a JoGo coletará e
tratará Dados Pessoais para viabilizar o
exercício regular de suas atividades e o
cumprimento da legislação.

Para tanto, quando aplicável, a JoGo
obterá consentimento do Titular. Em
outros casos, o tratamento de Dados
Pessoais terá fundamento no
cumprimento de obrigação legal ou
regulatória, exercício de direitos da JoGo
ou legítimo interesse da JoGo ou de
terceiros, em conformidade com a LGPD.

Os Dados Pessoais serão tratados e
armazenados pelo tempo necessário para
realizar as finalidades para as quais
tenham sido coletados, observados os

In general, JoGo will collect and process
Personal Data to enable the regular
exercise of its activities and compliance
with the law.

To this end, when applicable, JoGo will
obtain consent from the Owner. In other
cases, the processing of Personal Data will
be based on compliance with a legal or
regulatory obligation, exercise of JoGo's
rights or legitimate interest of JoGo or
third parties, in accordance with the
LGPD.

Personal Data will be processed and
stored for the time necessary to carry out
the purposes for which they were
collected, observing the storage periods
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períodos de armazenamento exigidos pela
legislação aplicável e os demais
fundamentos legais para o respectivo
tratamento e armazenamento. Quando
aplicável, em caso de revogação de
consentimento, os Dados Pessoais serão
eliminados.

required by applicable law and other legal
grounds for the respective treatment and
storage. Where applicable, in case of
withdrawal of consent, Personal Data will
be deleted.

5. Cookies 5. Cookies

Os cookies são pequenos arquivos digitais
com pequenos fragmentos de dados, que
são armazenados no seu dispositivo de
computador ou smartphone, por
intermédio do navegador ou aplicativo,
quando você visita páginas na internet.

Eles retêm informações sobre as suas
preferências, de modo que a página
consegue armazenar os dados da sua
navegação para a melhorar sua
experiência de uso.

Os cookies são gravados no disco rígido,
entretanto, a maioria é apagada logo após
o encerramento da sessão, além de não
comprometer o desempenho do seu
computador ou smartphone, pois ocupam
um espaço de memória mínimo.

Existem diversos tipos de cookies, cada
um com funções e características
diferentes. No site da JoGo
(https://jogo.company/) utilizamos os
seguintes:

● Cookies Proprietários: são cookies
definidos por nós ou por terceiros
em nosso nome.

● Cookies de Terceiros: são cookies
que medem o sucesso de
aplicações e a eficácia da
publicidade de terceiros em nosso
site.

● Cookies de sessão ou temporários:
são cookies que expiram assim que
você fecha o seu navegador.

Cookies are small digital files with small
pieces of data, which are stored on your
computer device or smartphone, through
your browser or application, when you
visit web pages.

They retain information about your
preferences, so the page can store your
browsing data to improve your user
experience.

Cookies are saved on the hard drive,
however, most of them are erased right
after the end of the session, in addition to
not compromising the performance of
your computer or smartphone, as they
occupy minimal memory space.

There are different types of cookies, each
with different functions and
characteristics. On the JoGo website
(https://jogo.company/en.html) we use the
following:

● Proprietary Cookies: These are
cookies set by us or by third
parties on our behalf.

● Third Party Cookies: These are
cookies that measure the success
of applications and the
effectiveness of third-party
advertising on our website.

● Session or temporary cookies:
these are cookies that expire as
soon as you close your browser.
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● Cookies permanentes: são cookies
que ficam em seu computador ou
smartphone durante um período
maior ou até que você os exclua.

● Cookies Necessários: são cookies
essenciais, que possibilitam a
navegação e acesso a todos os
recursos disponíveis em nossa
página. Na ausência deles, nosso
site pode não funcionar bem e
apresentar diversos erros.

● Cookies de Desempenho: são
cookies que otimizam as nossas
aplicações, coletando informações
anônimas sobre as páginas
acessadas por você.

● Cookies de Funcionalidade: são
cookies que memorizam suas
escolhas e preferências.

● Cookies de Publicidade: são
cookies responsáveis por
direcionar anúncios com base nas
suas preferências, além de limitar
a quantidade de vezes que o
anuncio aparece para você.

A JoGo usa cookies com o objetivo de
oferecer a melhor experiência possível
para o usuário, tornando nosso site mais
intuitivo e personalizado, tendo como
base seu comportamento e escolhas.
Dessa forma, buscamos entender o
usuário e suas preferências apresentando
um conteúdo mais relevante.

O Titular poderá gerenciar as permissões
concedidas a cada cookie em seu
navegador, além de poder recusar o uso
deles em sua sessão.

Em seu primeiro acesso ao nosso site, será
solicitada sua concordância e apenas após
isso os cookies serão ativados. Prezamos
sempre pela sua privacidade e autonomia.

● Permanent Cookies: These are
cookies that stay on your
computer or smartphone for a
longer period of time or until you
delete them.

● Necessary Cookies: they are
essential cookies that enable
navigation and access to all the
resources available on our page. In
their absence, our website may
not work well and may have
numerous errors.

● Performance Cookies: are cookies
that optimize our applications,
collecting anonymous information
about the pages accessed by you.

● Functionality Cookies: are cookies
that remember your choices and
preferences.

● Advertising Cookies: are cookies
responsible for targeting ads
based on your preferences, in
addition to limiting the amount of
times the ad appears to you.

JoGo uses cookies in order to provide the
best possible experience for the user,
making our website more intuitive and
personalized, based on their behavior and
choices. In this way, we seek to
understand the user and their preferences
by presenting more relevant content.

The Owner will be able to manage the
permissions granted to each cookie in
his/her browser, in addition to being able
to refuse their use in his/her session.

On your first access to our website, you
will be asked for your agreement and only
after that will cookies be activated. We
always value your privacy and autonomy.
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Para gerenciar os cookies, basta fazê-lo
diretamente nas configurações do seu
navegador, na área de gestão de cookies.

Ressaltamos que o bloqueio dos cookies
poderá prejudicar ou inviabilizar o
funcionamento de alguns recursos de
nosso site, ou em alguns casos, a
plataforma por completo.

To manage cookies, just do it directly in
your browser settings, in the cookie
management area.

We emphasize that blocking cookies may
impair or render impossible the
functioning of some features of our
website, or in some cases, the entire
platform.

6. Sites de terceiro 6. Third party websites

O site da JoGo pode, ocasionalmente,
conter links para sites de terceiros que
não são controlados pela JoGo. Esta
Política não se aplica ao tratamento de
dados por terceiros e recomendamos a
análise das políticas de tratamento de
Dados Pessoais desses terceiros antes de
utilizar seus sites.

The JoGo website may from time to time
contain links to third party websites that
are not controlled by JoGo. This Policy
does not apply to the processing of data
by third parties and we recommend that
you review the Personal Data processing
policies of these third parties before using
their websites.

7. Compartilhamento e
Transferência de dados

7. Data Sharing and Transfer

A JoGo poderá compartilhar Dados
Pessoais e outras informações com
terceiros para as finalidades descritas
nesta Política.

A JoGo poderá transferir e armazenar
Dados Pessoais no exterior em ambientes
de parceiros com estrutura adequada de
segurança da informação, observado o
disposto na LGPD.

JoGo may share Personal Data and other
information with third parties for the
purposes described in this Policy.

JoGo may transfer and store Personal
Data abroad in partner environments with
an adequate information security
structure, subject to the provisions of the
LGPD.

8. Segurança da Informação 8. Information Security

Em conformidade com a LGPD, a JoGo se
responsabiliza pela proteção dos Dados
Pessoais e se compromete a sempre
privilegiar a segurança e a privacidade dos
Dados Pessoais, por meio de medidas de
segurança técnica, física e administrativa
desenvolvidas para fornecer proteção
razoável aos Dados Pessoais contra perda,
uso indevido, acesso, revelação e edição
não autorizados.

As medidas de segurança podem incluir
firewall, criptografia de dados, controles
de autorização de acesso à informação.

In accordance with the General Data
Protection Law, JoGo is responsible for
protecting the Personal Data and is
committed to always prioritizing the
security and privacy of Personal Data, by
adopting technical, physical and
administrative security measures
developed to provide reasonable
protection to Personal Data against loss,
undue use, unauthorized access,
disclosure or edit.

The security measures may include
firewall, data cryptography, controls for
information access authorization.
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Os Titulares são responsáveis por
proteger e manter a privacidade de suas
informações e por verificar se os Dados
Pessoais que a JoGo mantém são precisos
e atuais.

Owners are responsible for protecting
and maintaining privacy of their
information and to verify if their Personal
Data kept by JoGo are accurate and
updated.

9. Direitos do Titular 9. Owner’s Rights

Caso a JoGo seja controladora de Dados
Pessoais, o Titular poderá exercer os
direitos previstos LGPD a qualquer
tempo, incluindo, solicitar confirmação da
existência de Tratamento, acessar seus
Dados Pessoais, solicitar a correção ou
eliminação de Dados Pessoais, entre
outros.

In case JoGo is the controller of Personal
Data, the owner of Personal Data may
exercise the rights provided for in LGPD
at any time, including, request
confirmation of Processing, access their
Personal Data, request correction or
elimination of Personal Data, among
others.

10. Alterações a esta Política 10. Changes to this Policy

A JoGo sempre se mantém atualizada
para manter os mais altos padrões de
segurança e garantir sua privacidade,
assim, nos reservamos o direito de alterar
essa Política a qualquer momento.

JoGo is always kept up to date to maintain
the highest standards of security and
ensure your privacy, so we reserve the
right to change this Policy at any time.

11. Contato 11. Contact

Em caso de dúvidas sobre essa Política ou
solicitações quanto a Dados Pessoais,
entre em contato com nosso Encarregado
de Proteção de Dados por e-mail:
datasecurity@jogo.company .

If you have any questions about this Policy
or requests regarding Personal Data,
please contact our Data Protection
Officer by email:
datasecurity@jogo.company .
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