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Esta é a Declaração de Privacidade da TechnischeTools.co, em que
descrevemos quais informações são coletadas, como são coletadas, como
são usados, como guardamos, por quanto tempo, seguindo a legislação
aplicável de proteção e privacidade de dados.
Por que coletamos as informações dos nossos usuários?
1. Para controlar e cumprir os contratos de subscrição entre o usuário e a
TechnischeTools.co;
2. Para promover melhorias de segurança nas nossas aplicações;
3. Para proporcionar uma

experiência

profissionalmente

empolgante,

eficiente e eficaz;
4. Para

melhoria

contínua

da

colaboração

entre

o

usuário

e

a

TechnischeTools.co;
5. Para outras finalidades citadas neste documento.
Informações que coletamos dos nossos usuários
1. Dados informados pelo próprio usuário ao cadastrar-se, a saber:
a. Nome que deseja ser chamado
b. E-mail
c. País
d. Código “hash” da senha digitada
2. Endereço IP (Internet Protocol address), data e hora da sessão do
usuário;
3. Dados para faturamento quando o usuário realiza uma compra.

Como são coletadas as informações dos nossos usuários
Estas informações são coletadas quando inseridas e enviadas pelo próprio
usuário.
Não fazemos uso de nenhuma outra forma de coleta de informações, seja
indiretamente ou por terceiros.
Como usamos as informações dos nossos usuários
As informações são usadas nas seguintes situações:
1. Verificações de acesso às aplicações;
2. Nas questões comerciais;
3. Nas questões financeiras e administrativas;
4. Em análise de dados para melhoria dos nossos serviços e aplicações;
5. Para identificar e prevenir falhas em nossos servidores, serviços e
aplicações;
6. Para o envio de comunicações informativas sobre manutenções das
aplicações, novas aplicações, novidades, novas versões e serviços.
Como guardamos as informações dos nossos usuários
As informações dos nossos usuários e a infraestrutura de servidores
utilizados pela TechnischeTools.co são armazenadas em servidores
seguros de terceiros, nos Estados Unidos da América (EUA).
Os servidores são acessados somente por meio criptografado, com “chave
de segurança” única e somente por duas pessoas autorizadas na
TechnischeTools.co. Estes acessos ocorrem de forma planejada, para
manutenção, melhoria das aplicações e melhoria da rede de servidores.
Os sites da TechnischeTools.co utilizam a tecnologia de segurança SSL
(Secure Socket Layer) que cria um canal criptografado entre um servidor
web (servidores da TechnischeTools.co) e um navegador (browser do
usuário). Isto garante um “túnel único” que permite sigilo e segurança nos
dados transmitidos.

As informações dos usuários nunca são partilhadas com terceiros, exceto
com autoridade competente quando oficialmente requeridas por lei ou em
respostas a requisição de autoridade legal.
Isenção de Responsabilidade
É importante ressaltar que, mesmo com todos os procedimento de
segurança realizados pela TechnischeTools.co, não há como garantir
100% de segurança nos dados que trafegam pela internet. Desta forma a
TechnischeTools.co se exime da responsabilidade sobre as informações
transmitidas pelos usuários.
Por quanto tempo as informações dos nossos usuários são guardadas
As informações pessoais dos usuários serão guardadas pelo tempo que se
fizer necessário para a correta prestação dos serviços relacionados às
aplicações e para o cumprimento de obrigações legais.
Os usuários que deixarem de acessar as aplicações por mais de 12 (doze)
meses poderão ter seus dados apagados automaticamente.
Controle acionário da TechnischeTools.co e informações dos usuários
Havendo fusão, incorporação, cisão, venda ou restruturação de parte ou da
totalidade da TechnischeTools.co com outra empresa, poderá ocorrer a
transferência do nosso banco de dados, com as informações dos usuários,
para o novo acionista.
Atualização da política de privacidade
Para garantir o cumprimento dos requisitos legais iremos revisar, quando
necessário, a nossa política de privacidade.
Revisaremos também nos casos em que, por necessidade de melhoria dos
nossos serviços, tenhamos que acrescentar novas regras sobre nossa
Política de Privacidade.
Em todos os casos enviaremos uma notificação sobre as modificações da
nossa Politica de Privacidade.

