
 

 
 

Política de Privacidade 
 
 

Quem é responsável pelo processamento dos seus dados? 
 

Identidade: everis Brasil Consultoria de Negócios e Tecnologia Ltda. 

 
Endereço: Av. das Nações Unidas, nº 14.171 – Marble Tower – Rochaverá Corporate Center – 
16º andar – São Paulo – SP – CEP: 07494-000 

 
 
 

Para que finalidade processamos seus dados pessoais? 
Seus dados pessoais serão processados para: 

 Realizar a gestão da inscrição e entrega da premiação, de acordo com o que 
está descrito no Regulamento. 

 Realizar estatísticas. 
 Enviar-lhe informações relacionadas às atividades da Fundação everis Brasil que 

possam ser de seu interesse, incluindo, sem se limitar a: anúncios de prêmios, notícias, 
eventos, boletins informativos, conferências, publicações, etc. 

 

Endereços IP: A partir do momento que o usuário acessa este site, seu endereço na Internet 
pode ser registrado em nossas máquinas na forma de arquivos LOG (históricos). 
Consequentemente, o usuário deixa um rastro do endereço IP atribuído pelo seu provedor de 
acesso em cada sessão, para que cada solicitação, consulta, visita ou chamada a um 
elemento de um site possa ficar registrada. Não obstante o acima exposto, os arquivos LOG 
são anônimos (de forma que não identifiquem o nome e sobrenome do usuário) e serão 
utilizados apenas para fins internos, como a produção de estatísticas, a fim de controlar o 
acesso ao site. 

 
Aceitação pelo usuário: A partir do momento em que você nos envia os seus dados pessoais, 
você autoriza expressamente a Fundação everis Brasil a discutir, comunicar e, quando 
apropriado, divulgar esses dados para os fins descritos. 

 
Em nenhum caso usaremos seus dados pessoais para qualquer outra finalidade que não as 
indicadas acima e expressamente aceitas por você. 

 
 
Categoria de dados processados 
Os seus dados pessoais que processamos procedem das informações que você nos fornece, 
preenchendo os formulários que você encontrará na web. 

 
Em particular, processaremos os seguintes dados caso você preencha o formulário disponível: 

 
- Dados de identificação: nome, sobrenomes, empresa e endereço de e-mail. 



 

 
 
 
 
 

- Dados de terceiros: Caso o utilizador forneça à Fundação everis 
Brasil, por qualquer meio, dados pessoais referentes a indivíduos que não o utilizador (tais como, 
sem limitação, autores ou colaboradores do projeto), o utilizador deverá, antes da comunicação 
ou divulgação de seus dados para a Fundação everis Brasil, informar as pessoas sobre o conteúdo 
desta seção. O usuário garante que obteve o consentimento prévio desses terceiros para a 
comunicação de seus dados pessoais à Fundação everis Brasil. 

 
- Qualidade e atualização de dados: O utilizador garante que os dados pessoais fornecidos à 
Fundação everis Brasil, através deste website, são verdadeiros, corretos, atuais e completos, e é 
responsável por comunicar à Fundação everis Brasil qualquer modificação ou atualização dos 
mesmos. 

 
 

Por quanto tempo manteremos seus dados? 
Seus dados pessoais serão mantidos durante o período necessário para cumprir o objetivo para 
o qual foram coletados e enquanto o relacionamento do usuário na plataforma permanecer ativo. 
No momento em que a referida parte interessada comunica seu interesse em não mais usar a 
plataforma ou revoga seu consentimento, a exclusão de suas informações será realizada. 

 
A conservação dos seus dados, com a finalidade de enviar boletins informativos, comunicações 
comerciais ou informações relevantes das atividades da Fundação, será mantida no sistema por 
tempo indeterminado, desde que a parte interessada não solicite sua exclusão. 

 
 

Qual é a legitimidade para o processamento de seus dados? 
Nós processamos os dados dos usuários somente se tivermos seu consentimento explícito, 
inequívoco e livre para fazê-lo, e sempre os processaremos de acordo com os objetivos indicados 
na seção relacionada ao objetivo. 

 
 

Para quais destinatários seus dados serão comunicados? 
Os dados pessoais que você nos fornece podem ser comunicados às entidades do Grupo Everis. 
Você pode consultar a lista atualizada das entidades que compõem o Grupo Everis em 
www.everis.com 

 
Garantimos que caso seus dados saiam do Brasil, eles manterão o mesmo nível de proteção que 
teriam no país. Nesse sentido, temos as autorizações e contratos relevantes que garantem a 
segurança de seus dados com os mais altos padrões. 

 

Quais são seus direitos? 
Você detém os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais: 

 
- Direito de solicitar acesso aos dados pessoais, 
- Direito de solicitar retificação ou exclusão, 



 

 
 
 
 

- Direito à oposição, 
- Direito de solicitar a limitação do seu processamento, 

- Direito à portabilidade dos dados e de não estar sujeito a decisões individualizadas 
automatizadas (incluindo a elaboração de perfis). 

 
 

 


