Política de Privacidade

O Senac-RS julga ser de extrema importância à privacidade dos clientes.

1. O que é a política de privacidade
A política de privacidade é o conjunto de regras que determina o tratamento destinado
a todas as informações que você fornece quando preenche dados cadastrais. Essas regras são
fixadas e obedecidas pelo Senac-RS. As informações para a solicitação de contato servem
exclusivamente para oferecer o melhor dos nossos serviços e produtos.

2. Coleta e uso das informações
Quando você se cadastra no site do Senac-RS, algumas informações devem ser
obrigatoriamente fornecidas. É o caso, por exemplo, do nome completo, endereço, data de
nascimento e endereço de e-mail. Outro campo que deverá ser preenchido por você é o
“aceito", demonstrando sua concordância com nossa política de privacidade. Sem o
preenchimento destes campos será impossível fazer o cadastro. É interessante, portanto,
preencher todos os campos. O Senac-RS usará as informações coletadas para personalizar ao
máximo o atendimento às suas necessidades. Os dados informados não serão comunicados a
terceiros.

3. Utilização de "cookies"
Senac-RS pode utilizar "cookies" quando um usuário tiver acesso às páginas e sites do portal.
Os "cookies" que podem ser utilizados nos sites e páginas web do Portal associam-se
unicamente com o navegador de um determinado computador, não proporcionando
referências que permitam deduzir o nome e sobrenomes do usuário.
Em razão dos "cookies", é possível que o Senac-RS reconheça o usuário que tenha se
registrado em uma utilização anterior das páginas, o que permite que não tenha que se
registrar a cada nova visita. O usuário tem a possibilidade de configurar seu navegador para
ser avisado, na tela do computador, sobre a recepção dos "cookies" e para impedir a sua
instalação no disco rígido. As informações pertinentes a esta configuração estão disponíveis
em instruções e manuais do próprio navegador. Para utilizar o portal, não é necessário que o
usuário permita a recepção de "cookies" enviados pelo Senac-RS nos ambientes em que não
há necessidade do usuário inserir login e senha. Os "cookies" que são utilizados nos sites e
páginas web do portal podem ser instalados pelo Senac-RS, os quais são originados dos
distintos servidores operados pela instituição ou a partir dos servidores de terceiros que
prestam serviços e instalam "cookies" para o Senac-RS (como, por exemplo, os cookies que são
empregados para prover serviços de publicidade ou certos conteúdos através dos quais o
usuário visualiza a publicidade ou conteúdos em tempo, número de vezes e forma prédeterminados). Sempre que a opção que impeça a instalação dos "cookies" não tenha sido
ativada, o usuário poderá pesquisar o disco rígido de seu computador conforme as instruções
do próprio navegador.

4. Mudança desta política
No caso da política de privacidade do Senac-RS vir a ser alterada você será avisado para tomar
conhecimento e aceitar ou não os novos termos.

