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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

  

Esta é a Política de Privacidade da INVENIS BRASIL SERVIÇOS ONLINE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. (“Invenis” ou “Empresa”), que define as bases sobre 

as quais a empresa atua em relação a quaisquer informações fornecidas pelos Usuários (aqueles 
que acessam e utilizam o website da empresa) em www.invenis.com.br.  
  

1. Finalidade  

A Política de Privacidade tem por objetivo regular o tratamento conferido aos dados e informações 

fornecidos voluntariamente à Empresa pelo Usuário que se cadastra, para qualquer finalidade, no 
website da INVENIS, estabelecendo direitos e obrigações relacionadas à privacidade do Usuário.  
  

2. Provisões Adicionais sobre Privacidade  

A esta Política de Privacidade poderão se acrescer, eventualmente, outras disposições específicas 
sobre privacidade do Usuário, tratadas em contratos que regulem operações específicas dentro 

do website da INVENIS, o que será informado quando da realização de tais operações.  
  

3. Concordância  

Ao se cadastrar em qualquer área restrita do website da INVENIS, e fornecer, voluntariamente, 
dados e informações pessoais, o Usuário declara sua plena, integral, e irrestrita concordância com 

as condições previstas neste regulamento.  
  

4. Sobre o uso das informações  

As informações fornecidas pelo Usuário por meio do website da INVENIS somente serão usadas 
para a finalidade a qual foram concedidas. Essas informações não serão vendidas ou 

compartilhadas com terceiros para fins de marketing, sem o seu consentimento prévio. Ao fornecer 
dados e informações pessoais, por meio do website da INVENIS, o Usuário se declara ciente da 
abertura de cadastro em seu nome, servindo tal ciência de notificação prévia, sendo dispensável 
qualquer outra comunicação ao Usuário.  

  

5. Riscos ao Usuário  

A INVENIS emprega seus melhores esforços para a proteção dos dados do Usuário, mas 
considerando as características dos sistemas informáticos, e o constante avanço das técnicas de 

invasão, a INVENIS não garante a segurança absoluta de seus sistemas, nem se responsabiliza 
por atos de terceiros que, eventualmente, consigam coletar ou utilizar, por quaisquer meios, dados 

e/ou informações disponibilizadas pelo Usuário à INVENIS.  
  

6. Concordância quanto ao Uso das Informações  

Ao fornecer dados e informações pessoais através do website da INVENIS: (i) o Usuário consente 

com a utilização dos dados e informações fornecidos, pela INVENIS, inclusive para fins comerciais, 
caso opte pelo recebimento de comunicações da INVENIS; e (b) o Usuário declara estar ciente de 

que poderá ser necessário à INVENIS fornecer os dados e informações do Usuário a terceiros, no 
caso de utilização de serviços disponibilizados pelo website da INVENIS que sejam operados, total 

ou parcialmente, por terceiros.  
  

7. Endereços IP e o uso de cookies  

A INVENIS pode coletar informações sobre o computador do Usuário, inclusive, caso disponível, 
seu endereço de Protocolo de Internet (IP), sistema operacional e tipo de navegador, para a 
administração do sistema. Um endereço IP é um número atribuído automaticamente para o 

computador ao acessar a internet. A INVENIS pode vir a utilizar endereços IP para ajudar a 
diagnosticar problemas com seu servidor, administrar o website da INVENIS, analisar tendências 
e, ainda, coletar informações demográficas gerais e de acesso (número de visitas, páginas 
acessadas, duração de permanência no website da INVENIS etc.). Não são usados cookies no 

website da INVENIS e sequer introduzidos no computador do Usuário.   
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8. Fornecimento de informações  

O Usuário fica ciente de que, sempre que houver indício de ato ilícito, e solicitadas informações 
sobre o cadastro do Usuário, será lícito à INVENIS fornecer tais dados para quaisquer autoridades 

legais, sem que tal ato constitua qualquer violação de sigilo. Para tais fins, o Usuário concorda e 
declara, expressamente, que o fornecimento de seus meros dados cadastrais a autoridades não 
constitui violação de sua intimidade, vida privada, honra e/ou imagem, em virtude da natureza 
desses dados.  

  

9. Sobre o armazenamento das informações  

As informações fornecidas pelo Usuário, por meio dos formulários disponíveis no website da 
INVENIS, são armazenadas no servidor da Empresa. Ao fornecer tais informações, o Usuário 
concorda com possíveis transferências de servidor, armazenagem ou outra forma de 
processamento de seus dados. A INVENIS segue padrões de mercado para proteção contra 

acesso não-autorizado e intercepção ou processamento ilegal dos dados fornecidos. Vale 
ressaltar, entretanto, que a transmissão de informações via internet não é totalmente segura, e a 
Empresa não pode garantir a segurança de quaisquer dados transmitidos através de seu website, 
nos moldes do item 5 supra.  

  

10. Links para outros websites  

  

O website da INVENIS contém links para outros websites. Ao clicar sobre qualquer um desses 
links, o Usuário é direcionado a outras páginas na internet sobre as quais a Empresa não tem 

controle ou responsabilidade. Assim, constitui obrigação do Usuário a verificação dos termos 
relativos ao uso e à privacidade em tais websites de terceiros, ficando a INVENIS isenta de 

qualquer responsabilidade decorrente de violação de privacidade do Usuário pelos websites que, 
eventualmente, possuam link a partir do website da INVENIS.  

  

11. Direito de acesso às informações fornecidas  

O Usuário tem o direito de solicitar à Empresa as suas informações fornecidas por meio do website.  
  

12. Atualização de dados  

O Usuário se compromete a manter seus dados, fornecidos à Empresa, sempre atualizados e 
corretos, comprometendo-se a informar qualquer alteração à INVENIS, através dos canais de 

comunicação disponibilizados.  
  

13. Dúvidas sobre esta Política de Privacidade  

Em caso de dúvidas sobre esta Política de Privacidade, o Usuário deve entrar em contato com a 
Empresa por meio do e-mail: contato@invenis.com.br.  

  

14. Modificações nesta Política de Privacidade  

Devido à rápida evolução das tecnologias na Internet, à INVENIS reserva-se o direito de, a seu 
exclusivo critério, modificar ou alterar os termos e condições constantes de sua Política de 
Privacidade, a qualquer momento e sem aviso prévio, razão pela qual se recomenda ao Usuário, 

quando for utilizar o website da INVENIS, que proceda à leitura das condições vigentes à época 
de seu acesso. Eventuais alterações serão publicadas no próprio website, nesta mesma página.  
A utilização do website da INVENIS pelo Usuário implicará na irrestrita aceitação das condições 
fixadas, incluindo as alterações que porventura venham a ser realizadas.  


