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Introdução
O presente documento tem por finalidade demonstrar as formas como nós utilizamos,
armazenamos e protegemos os dados pessoais coletados a partir da navegação em nosso
site https://aplis.inf.br.
A garantia da confidencialidade dos dados coletados é de extrema importância para nós.
Empregamos os melhores esforços para manter a privacidade e a segurança das
informações por meio da adoção de medidas de segurança técnicas, como por exemplo
transmissão de dados pessoais por meio de página de internet segura.
Todas as informações pessoais relativas a membros, clientes ou visitantes que acessem nosso
site serão tratadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Lei Federal nº
13.709 publicada no dia 14 de agosto de 2018 que regula as atividades de Tratamento de
Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais.

Como coletamos os dados
As informações pessoais podem ser recolhidas através do preenchimento de formulários
disponíveis em nosso site. Esses dados incluem:
• Nome completo
• e-mail
• número de telefone/celular, quando do preenchimento de formulários pelo Usuário
• Cargo
• Empresa
Além dos dados coletados informados pelo usuário, podemos também coletar
automaticamente Dados Pessoais, quando da utilização do website e páginas relacionadas.
Esses dados incluem:

•

Dados de registros: como o endereço de IP, Localização, as páginas e arquivos
acessados, informações sobre cliques, entre outros.

É possível desabilitar, por meio das configurações de seu navegador de internet, a coleta
automática de informações por meio de algumas tecnologias, como cookies e caches. No
entanto, o Usuário deve estar ciente de que, se desabilitadas estas tecnologias, alguns
recursos oferecidos pelo site, que dependem do tratamento dos referidos dados, poderão
não funcionar corretamente.

Como utilizamos esses dados
Nós utilizamos os dados coletados ou recebidos para as seguintes finalidades:
•

•

As informações inseridas através de preenchimento de formulários pelo usuário,
podem ser utilizadas para promover a divulgação de informações sobre o sistema
apLIS através do envio de: material institucional, comunicados sobre novas
funcionalidades, convites para palestras e eventos, entre outros.
As informações coletadas automaticamente são utilizadas para análises internas para
melhorarmos a experiência do usuário durante a navegação em nosso site.

Você pode, a qualquer momento, solicitar informações sobre o tratamento dos seus
respectivos dados pessoais, a correção ou eliminação destes. No caso de eliminação, não

faremos uso de qualquer serviço que requeira a utilização dos seus dados pessoais. Isso mostra
o nosso compromisso na adequação à LGPD, adotando sempre as melhores medidas de
segurança e privacidade dos dados.
Para informações sobre o tratamento, corrigir ou eliminar seus dados da nossa base de dados,
Você poderá entrar em contato através do email: privacidade@aplis.inf.br

Direitos dos titulares dos dados
A LGPD assegura alguns direitos aos cidadãos, brasileiros ou não, que se encontrem no Brasil:
(i) A confirmação da existência de tratamento nos dados; (ii) O acesso aos dados pessoais;
(iii) A correção de seus dados pessoais quando estiverem incompletos, inexatos ou
desatualizados; (iv) A eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou de
tratamento ilícito (ressalvado o caso em que o tratamento é legal, ainda que não haja
consentimento do titular); (v) A portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou
produto (respeitando os segredos comercial e industrial); (vi) A informação sobre o
compartilhamento de dados com entes públicos e privados, quando existir; (vii) A informação
sobre o não consentimento (a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da
negativa); (viii) A revogação do consentimento; (ix) A reclamação contra o controlador de
dados perante à autoridade nacional; (x) A oposição nos casos em que discordar do
tratamento feito sem seu consentimento e entenda que seja irregular.
O consentimento permite que o titular tenha acesso aos dados e as informações pertinentes
ao tratamento de seus dados pessoais, de forma que a resposta deve ser clara e específica
para, em seguida, ser disponibilizada de maneira adequada para o titular.

Links externos
Quando você utilizar nossos ambientes digitais, você poderá ser conduzido, via link, a outros
portais ou plataformas (como nossas redes sociais), que poderão coletar suas informações e
ter sua própria Política de Tratamento de Dados.
Caberá a você ler a Políticas de Privacidade e Tratamento de Dados de tais portais ou
plataformas fora do nosso ambiente, sendo de sua responsabilidade aceitá-las ou rejeitálas. Nós não somos responsáveis pelas Políticas de Privacidade e Tratamento de Dados de
terceiros e nem pelo conteúdo de quaisquer websites, conteúdos ou serviços ligados à
ambientes que não os nossos.

Informações sobre esse Termo
Alterações: Com a constante evolução do modelo de negócio, a Lacuna Sistemas
reserva-se o direito de alterar este termo de consentimento a qualquer momento, sem
aviso prévio, mediante publicação da versão atualizada em seu website.
Consentimento: O acesso ao site aplis.inf.br pressupõe a aceitação deste documento e
da nossa política de privacidade, também disponível para consulta no site. Desse modo,
recomendamos que consulte nossos documentos com regularidade, de forma a estar
sempre atualizado.
Canais de Atendimento: Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições
constantes neste documento, você poderá entrar em contato por meio do endereço
privacidade@aplis.inf.br.

