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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Nossa Política de Privacidade de Dados Pessoais (“Política” ou “Política de Privacidade”) tem como 
objetivo estabelecer normas e diretrizes sobre o tratamento de dados pessoais coletados pela MAXQUA-
LITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI (“Companhia”), conforme regulamentação aplicável. Ao con-
sentir com essa Política de Privacidade, o titular concorda com os termos nela descritos e com o trata-
mento de dados pessoais, para os fins descritos neste documento 

DEFINIÇÕES 

Titular: é a pessoa física a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento. 

Autoridade Nacional: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da administração pública 
responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) 
em todo o território nacional. 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): a Lei nº 13.709/2018 ou LGPD, que dispõe sobre o trata-
mento de dados pessoais de pessoas naturais, independente do meio, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

O controlador: é a empresa ou pessoa física que coleta dados pessoais e toma todas as decisões em relação 
a forma e finalidade do tratamento dos dados. O controlador é responsável por como os dados são coletados, 
para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. 

O operador: é a empresa ou pessoa física que realiza o tratamento e processamento de dados pessoais sob 
as ordens do controlador. 

O encarregado: é a pessoa física indicada pelo controlador e que atua como canal de comunicação entre as 
partes (controlador, os titulares e a autoridade nacional), além de orientar os funcionários do controlador 
sobre práticas de tratamento de dados. 

Biometria Facial: tecnologia de reconhecimento do rosto a partir da análise de foto, para identificar uma 
pessoa. 

Consentimento: autorização para demonstrar que você concorda com a coleta e utilização dos seus dados 
para as finalidades apresentadas neste documento. 

Cookie: palavra em inglês que significa arquivo armazenado nos navegadores para facilitar a identificação 
destes. Muito utilizado pelos Sites para personalizar rotinas para cada Usuário. 

Dados Anônimos: dados que não permitem a identificação do seu titular. 

Dados Cadastrais: dados pessoais de interesse público que identificam e qualificam a pessoa e que não são 
sigilosos, como por exemplo, nome, RG, CPF, endereço, estado civil, profissão, data de nascimento, nome da 
mãe etc. 

Dados Pessoais: quaisquer dados que possam identificar uma pessoa. 

Dispositivos: são computadores, notebooks, tablets, smartphones e quaisquer outros aparelhos utilizados 
pelo Usuário para acessar a internet. 

IP: sigla para "Internet Protocol". É o protocolo que identifica, localiza e estabelece conexão entre computa-
dores ligados à internet. 
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Site: conjunto de informações disponibilizadas na internet por indivíduo, instituição, empresa etc., perten-
cente a um mesmo endereço eletrônico e que geralmente trata de tema específico. 

Usuários: são os clientes e os visitantes (pessoas físicas ou jurídicas) dos nossos Sites. 

 

RECOMENDAMOS QUE ESTE DOCUMENTO SEJA LIDO COM ATENÇÃO. 

NELE ESTÁ DESCRITA A FORMA COMO SÃO TRATADAS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS FORNECIDAS POR 
VOCÊ PARA ACESSAR NOSSO SITE E UTILIZAR NOSSOS SERVIÇOS, BEM COMO AS CONDIÇÕES DOS SERVI-
ÇOS, EM SI. 

CONVIDAMOS A VOCÊ SEMPRE ACESSAR A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, POIS PODERÁ PASSAR POR 
ATUALIZAÇÕES A QUALQUER MOMENTO. 

AO LER O TEXTO ABAIXO E CLICAR EM “LI E ACEITO”, VOCÊ AFIRMA CONHECER E ENTENDER OS TERMOS E 
CONDIÇÕES DA PRESENTA POLÍTICA DE PROVACIDADE, CONCORDANDO ESTAR VONCULADO ÀS SUAS 
CONDIÇÕES DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. 

Possuímos um compromisso com você, com a transparência e o respeito. O nosso papel é garantir a 
proteção dos dados e informações que coletamos, ou seja, seus Dados Pessoais. Somos transparentes sobre 
o uso que fazemos desses dados e oferecemos privacidade e segurança na utilização dos nosso Site. 

Esta Política abrange nossas atividades de coleta de dados tanto online e offline, abrangendo os Dados Pes-
soais que nós coletamos por meio de nossos vários canais: Sites na web, Aplicativos, Redes Sociais de tercei-
ros, Serviço de Atendimento ao Consumidor, Pontos de Venda, Pesquisas e Eventos. 

Em alguns casos, se você decidir por não nos fornecer os seus Dados Pessoais apontados como necessários. 
Caso opte a não fornecer seus dados, talvez não possamos fornecer a você nossos produtos e/ou serviços. 

 

DADOS COLETADOS E FINALIDADE DO TRATAMENTO 

Você aceita as condições deste termo de uso ao se cadastrar ou criar a sua conta em nosso Site e/ou 
em nossos aplicativos para utilizar nossas soluções oferecidas de forma on-line. 

Os Dados Pessoais são coletados, em geral, para: 

• Receber Informações sobre nossos Serviços (Consultorias e Treinamentos), entrar em contato co-
nosco via Chat/Formulário, se cadastrar para participar dos nossos treinamentos, autenticação da sua iden-
tidade; promover nossas ações de marketing e dos nossos clientes e/ou parceiros, conforme detalhado nos 
tópicos a seguir: 

Quando você acessa nossos Sites e/ou nossos aplicativos, você nos autoriza a coletar, a utilizar, a 
armazenar e a tratar, pelo prazo de 1 ano, os dados de identificação de Dispositivos, de endereços IP e aque-
les coletados por meio de Cookies em nossos Sites e/ou aplicativos, para as finalidades a seguir apresentadas: 

• Proporcionar a você mais segurança em sua navegação no Site ou no aplicativo; 

• Melhorar a sua experiência e as suas interações durante a navegação no Site ou no aplicativo; 

• Identificar o seu perfil para permitir a oferta de informações e/ou serviços mais adequados às suas 
necessidades ou interesses; 
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• Para fins estatísticos, com o intuito de medir e analisar a audiência do Site ou do aplicativo e de 
melhoria da comunicação com os Usuários, neste caso, sempre de forma agregada e anônima. Esses dados 
anônimos são coletados e compartilhados com empresas parceiras, dentre elas, o Google. Se você quiser 
mais informações de como o Google utiliza os dados quando os Usuários usam sites ou aplicativos, você pode 
acessar o site https://www.google.com/policies/privacy/partners/. 

A qualquer momento, é possível configurar o seu navegador de internet para rejeitar a coleta auto-
mática desses dados. Neste caso, você está ciente de que o desempenho do Site ou do aplicativo poderá ser 
prejudicado. 

O e-mail, telefone celular, nome completo, endereço, CPF, fornecido por você em seu cadastro po-
derá ser utilizado para o envio de qualquer comunicado nosso, incluindo, mas não se limitando, para retorno 
de informações solicitadas, envio de e-mails marketing e para oferecer nossos serviços de Treinamento e 
Consultoria, aquisição de nossos treinamentos EAD ou presenciais em atendimento à legislação em vigor, 
por meio de SMS, WhastApp ou qualquer mensagem eletrônica. 

 

REQUISITO DE ACESSO AOS NOSSOS SERVIÇOS 

Para acessar os serviços disponíveis de forma on-line, você tem ciência e concorda que realizemos 
um processo de validação dos dados fornecidos para fazer parte do cadastro mantido em nossos Sites e/ou 
aplicativos, pois isso é necessário para garantir que a sua identidade seja confirmada e você acesse de ma-
neira segura os serviços oferecidos pela internet. 

Você é responsável pela exatidão, pela veracidade e pela atualização dos dados informados, concor-
dando que eventuais divergências e/ou inconsistências desses dados poderão ocasionar a não validação da 
sua identidade, o que poderá impedir o acesso a todos ou a alguns dos serviços oferecidos por nós em nosso 
Site, como medida de segurança. 

 

ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Os seus Dados Pessoais ficam armazenados em nosso sistema para fins legais e comerciais, conforme 
esclarecido neste documento, sendo seu responsável MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado. 

A MAXQUALITY não solicita, coleta, processa, armazena ou compartilha, conscientemente, dados 
pessoais de crianças e adolescentes. Se descobrirmos a ocorrência de qualquer tipo de manuseio dos referi-
dos dados, forma não-intencional, removeremos os dados pessoais daquela criança ou adolescente de nos-
sos registros rapidamente. Entretanto, a MAXQUALITY CONSTULTORIA E TREINAMENTO EIRELI pode coletar 
dados pessoais de crianças e adolescentes diretamente dos seus pais ou responsáveis legais, e com consen-
timento explícito, e de acordo com as regras da legislação vigente. Todos os dados recebidos e tratados por 
nós são armazenados de acordo com padrões rígidos de confidencialidade e segurança e podem ser repas-
sados a clientes ou parceiros conforme este documento, na forma da lei e/ou em atendimento à ordem de 
autoridade administrativa ou judicial. 
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DIREITO DE CANCELAMENTO DE CONSENTIMENTO 

Você poderá cancelar seu Consentimento quando os seus Dados Pessoais não forem usados para 

RETORNO DE DÚVIDAS VIA FORMULÁRIO FALE CONOSCO, E-MAIL, WHATSAPP, LIGAÇÃO TELEFONICA, RECE-

BIMENTO DE E-MAILS MARKETING COMO INFORMAÇÕES DE PROMOÇÕES, NOVOS TREINAMENTOS, INSCRI-

ÇÃO EM NOSSOS TREINAMENTOS, não houver legítimo interesse no seu tratamento, não for necessário para 

o cumprimento de um dever legal, contratual ou regulatório da MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINA-

MENTO EIRELI ou não se enquadrar em quaisquer outras hipóteses legais que autorizem o tratamento de 

Dados Pessoais. 

O Consentimento poderá ser cancelado gratuitamente, mediante requerimento ENVIADO para 

dpo@maxqualityconsultoria.com.br. Neste momento, excluiremos todas os dados que você tenha fornecido 

diretamente a nós no SITE ou APLICATIVO e que dependam de Consentimento para o seu tratamento na 

forma da lei vigente à época da sua solicitação de cancelamento. 

 

CORREÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Você terá livre acesso aos seus dados a qualquer momento. Caso não estejam corretos ou não cor-
respondam à verdade, você poderá pedir a sua atualização, retificação, modificação, o seu cancelamento 
ou o registro de anotação complementar, gratuitamente, mediante requerimento ENVIADO para 
dpo@maxqualityconsultoria.com.br. Neste momento, excluiremos todas os dados que você tenha forne-
cido diretamente a nós no SITE ou APLICATIVO e que dependam de Consentimento para o seu tratamento 
na forma da lei vigente à época da sua solicitação de atualização/correção. 
Os Dados Pessoais poderão ser mantidos em arquivo interno, indisponível para terceiros, caso seja necessá-
rio cumprir obrigações legais, regulatórias, ordens judiciais ou administrativas. 
Eles não serão, em nenhuma hipótese, divulgados, compartilhados ou repassados a nenhum cliente ou par-
ceiro. 
 
RESPONSABILIDADE SOBRE O LOGON E SENHA 

Caso o nosso site disponibilize o portal do cliente, você poderá acessar o SITE ou APLICATIVO medi-
ante “conta-logon” e senha exclusiva e individual de uso pessoal, intransferível e de seu conhecimento ex-
clusivo. Você se responsabiliza pelo resguardo de sua conta-logon e sua senha, não as repassando a ne-
nhum terceiro, em hipótese alguma. 
 
FINALIDADE DA COLETA DOS DADOS PESSOAIS 

Serviços ao Consumidor: 
Motivo: 
• Cumprir obrigações contratuais; 
• Cumprir Obrigações legais; 
• Nossos interesses legítimos. 
Interesses legítimos: 
• Melhorar continuamente produtos e serviços do nosso atendimento. 
 
Realização de cursos e promoções e ações de marketing: 
Motivo: 
• Cumprir obrigações contratuais; 
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Nossos interesses legítimos; 
• Obtivemos o seu consentimento (quando necessário). 
Nossos interesses legítimos: 
• Entender quais os nossos produtos e serviços podem lhe atender; 
• Definir consumidores para novos produtos ou serviços. 
 
Redes sociais e site de terceiros: 
Motivo: 
• Nossos interesses legítimos; 
• Obtivemos o seu consentimento (quando necessário). 
Nossos interesses legítimos: 
• Entender quais os nossos produtos e serviços podem lhe atender; 
• Definir consumidores para novos produtos ou serviços. 
 
ENVIO DE MENSAGENS POR MEIOS ELETRÔNICOS E PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS  

Informações sobre os nossos serviços poderão ser enviadas a você por quaisquer canais, incluindo, 
mas não se limitando, por meios eletrônicos, como e-mail, SMS, WhatsApp ou via Redes Sociais. 
Você reconhece e aceita que os seus Dados Cadastrais e Pessoais podem ser utilizados por nós para manter 
um relacionamento comercial e institucional com você. Podemos enviar a você comunicações periódicas 
relacionadas às novidades dos Sites, às informações de seu interesse específico, para fins de marketing, 
pesquisas de satisfação e campanhas com ofertas promocionais das soluções oferecidas pela empresa e por 
parceiros. 

Para deixar de receber nossas campanhas promocionais e solicitações para participação em pesqui-
sas por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, você deve entrar em contato com a Central de Atendi-
mento ao Cliente, cujo o número telefônico e horários de funcionamento encontram-se disponíveis em: 
https://www.maxqualityconsultoria.com.br/ (No final da página). Outra opção é realizar o cancelamento de 
sua inscrição enviando a sua solicitação no e-mail: dpo@maxqualityconsultoria.com.br. 
 
COMPROMISSO ANTI-SPAM E ANTI-PHISHING 

Atuamos de acordo com as boas práticas do mercado digital. A comunicação de marketing é reali-
zada somente para quem solicita o recebimento de mensagens ou que já teve contato prévio conosco. 
Desta maneira, recomendamos que, caso você receba um e-mail em nosso nome e suspeite de fraude, não 
abra os arquivos anexos ou clique em qualquer link ou botão. Você também poderá enviar uma mensagem 
para dpo@maxqualityconsultoria.com.br para que possamos tomar as medidas possíveis no combate ao 
crime eletrônico. 

Importante: somente serão aceitas mensagens referentes a fraudes, denúncias e informações so-
bre possíveis irregularidades ocorridas em nosso nome. Caso tenha alguma dúvida ou queira obter informa-
ções sobre outros assuntos, entre em contato com os canais de atendimento. 
 
RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

A nossa Política de Privacidade é pertinente apenas ao uso dos Dados Pessoais conforme descrito 
neste documento e o nosso relacionamento com terceiros atende de forma completa a todos os requisitos 
definidos na lei vigente. 
Ao contratar outras empresas para serviços de apoio, exigimos delas a mesma garantia de privacidade, con-
fidencialidade e segurança assegurada nos termos deste documento. 
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Para a sua segurança, quaisquer conteúdos que sejam considerados confidenciais (como alteração de da-
dos) não são enviados por meio de links. 

É possível que os nossos Sites e/ou nossos aplicativos mantenham links com outros websites para 
auxiliar os Usuários com determinada funcionalidade ou conteúdo. Entretanto, este documento limita-se às 
soluções e aos serviços oferecidos em nossos Sites e/ou em nossos aplicativos. Desse modo, não nos res-
ponsabilizamos por serviços, procedimentos e políticas específicos de websites de outras empresas. Para a 
sua segurança, você deve se informar sobre o termo de privacidade de cada website. 

 
SEGURANÇA DE DADOS 

Protegemos a segurança durante o acesso aos nossos Sites, nas transações e na captação de infor-
mações, por meio do processo de criptografia dos dados, utilizando o protocolo de segurança Secure So-
cket Layers (SSL) que comprova a autenticidade dos nossos Sites, assim como assegura a integridade e a 
confidencialidade dos dados durante a sua transmissão. 

 
DIREITOS AUTORAIS 

Todos os textos, imagens, sons e/ou aplicativos exibidos nos nossos Sites são protegidos por direi-
tos autorais. Não é permitido modificar, reproduzir, armazenar, transmitir, copiar, distribuir ou utilizar es-
ses recursos de quaisquer outras formas para fins comerciais sem o nosso consentimento prévio e formal, o 
qual nunca será presumido. 
Tentativas de invasão aos nossos Sites serão consideradas como dano, roubo ou qualquer outra tipificação 
penal que corresponda às consequências da invasão. 
 
ALTERAÇÕES DESTE DOCUMENTO 

Este documento está sujeito a alterações a qualquer momento, sempre buscando aperfeiçoar os 
nossos serviços em seu benefício. Toda e qualquer alteração visa a se adequar às eventuais modificações 
em nossos Sites, sejam de mudanças para novas tecnologias ou sempre que for necessário, bem como a 
novos requisitos legais, regulatórios ou contratuais. Quando isso acontecer, informaremos a alteração por 
envio de e-mail ao endereço informado por você e/ou no seu próximo acesso aos nossos Sites ou aplicati-
vos. 

Caso você não concorde com as alterações incluídas no documento, você tem direito de solicitar o 
cancelamento de seu cadastro a qualquer tempo. 
Nós exigimos dos nossos clientes o compromisso de utilizar os serviços contratados em conformidade com 
a lei, com os respectivos regulamentos, com os princípios da moral, dos bons costumes e de acordo com a 
ordem pública. 
 
CANAIS DE ATENDIMENTO 

Os Usuários podem falar com o nosso Encarregado de Dados no seguinte e-mail: dpo@maxqua-
lityconsultoria.com.br nos seguintes horários: De Segunda a Sexta das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hsEles 
não serão, em nenhuma hipótese, divulgados, compartilhados ou repassados a nenhum cliente ou parceiro. 
 
 
 
 
 
 


