1. Declarações gerais de privacidade
1.1. Quaisquer informações fornecidas por usuários são coletadas e armazenadas de acordo
com normas estritas de confidencialidade e segurança.
1. 2. Dados pessoais de usuários são sempre coletados por meios legais e éticos para os fins
que lhes são informados.
1.3. Dados pessoais não são coletados e processados pelo site, salvo com o consentimento
livre e espontâneo do usuário, ou quando a coleta de dados é obrigatória em razão de
questões legais ou contratuais, ou ainda quando a coleta é justificada pelos interesses
legítimos da Cagece, contanto que devidamente informado ao usuário.
1.4. Quaisquer coletas de dados e suas implicações serão informadas aos usuários com
antecedência, seja por meio desta política ou no momento da coleta, para que eles possam
decidir se estão dispostos a fornecer tais dados ou, quando o consentimento não for
necessário, optem por não usar as funções do site.
1.5. A Cagece jamais divulgará a terceiros dados de usuários ou utilizará para fins
diferentes daqueles para os quais eles foram coletados, a menos que a Cagece receba uma
ordem judicial de tribunais ou de órgãos competentes.

2. Publicidade e mala direta por e-mail (mailing)
2.1. A Cagece pode utilizar dados pessoais de usuários para marketing direcionado e não
comercializa ou divulga esses dados a anunciantes terceiros.
2.2. Os usuários poderão receber a newsletter diária da Cagece com as atualizações do
mercado mediante o cadastro de seu endereço de e-mail em campo apropriado na página
web da Cagece. Dados coletados para esse fim não serão utilizados para outros fins e serão
excluídos quando o usuário descadastrar o envio da newsletter por meio do link fornecido
em cada e-mail.

3. Acessar a coleta e o armazenamento de dados
3.1. A Cagece está sujeita à legislação brasileira e, portanto, à coleta obrigatória de
determinados dados de acesso de usuários, como endereços de IP, data e horário de acesso
e data e horário de logon. Os registros dos dados de acesso podem ser mantidos para essa
finalidade pelo período de 6 (seis) meses a partir da data da coleta, com o objetivo de
cumprir as legislações vigentes.

4. Cookies
4.1. A Cagece poderá usar cookies (pequenos arquivos armazenados no seu computador
para acompanhar suas atividades em sites) para obter informações sobre o uso do site e de
suas funções a fim de gerenciar a segurança, capacidade, desempenho e utilização do
sistema. Os usuários serão estimulados a aceitar ou recusar o uso de cookies sempre que
acessarem o site. A qualquer momento, os usuários também poderão ativar mecanismos em
seu navegador para informá-los quando os cookies forem ativados ou para impedir a
ativação.

5. Direitos do usuário e clientes concedidos pela Cagece
5.1 Pelo e-mail privacidadededados@cagece.com.br, os usuários e clientes poderão
solicitar as seguintes informações relacionadas aos dados pessoais de cada um, em
conformidade com as leis de privacidade aplicáveis:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Confirmação e acesso aos dados processados;
Correção de dados desatualizados;
Incorretos ou incompletos;
Bloqueio ou exclusão de dados em excesso ou desnecessários;
Informações sobre compartilhamento de dados;
Informações sobre consentimento e;
As implicações da negação de consentimento, bem como sobre revogação do
consentimento e exclusão de dados processados autorizados pelo usuário.

6. Política de Privacidade Corporativa
Consulte a Política de Privacidade Corporativa da Cagece para obter um panorama mais
completo e preciso das práticas da empresa com relação à privacidade e proteção de dados.
A Política encontra-se disponível no link https://www.cagece.com.br/politica-deprivacidade/

