POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós, do Hexa Curso Pré-Vestibular (o “Curso Guarulhos” ou “nós”), CNPJ 20.839.533/000179, estamos comprometidos em resguardar a sua privacidade. O intuito deste documento é
esclarecer quais informações que são recolhidas dos utilizadores a partir dos websites
www.cursoguarulhos.com.br – e respectivos formulários – (“Você”) de que forma esses dados são
manipulados e utilizados.
Este documento foi redigido de forma simples e acessível, justamente para que possa ler e
perceber a forma como utilizamos os seus dados para oferecer-lhe uma experiência segura e
confortável no uso dos serviços e formulários que oferecemos.
O aceite da nossa Política é feito quando é feito o cadastro em nossa plataforma para usufruir
dos nossos serviços, mesmo que de forma gratuita. Isso indicará que está ciente e em total acordo
com a forma como utilizaremos as suas informações e os seus dados.
Caso não concorde com esta Política, por favor, não continue o seu procedimento de
cadastro e não uso os nossos serviços. Todavia, por favor, informe-nos a sua discordância para
que possamos melhorá-los.
A presente Política está dividida da seguinte forma para facilitar a sua compreensão:
1. Sobre a coleta de dados
2. Sobre o uso dos dados pessoais
3. Sobre o acesso a seus dados pessoais
4. Sobre o cancelamento da assinatura e alteração/exclusão de informações pessoais
5. Mudanças na Política de Privacidade
Em caso de dúvidas relativamente a nossa política de privacidade pode sempre entrar em
contato conosco, enviando um email para atendimento@cursoguarulhos.com.br .
1. Sobre a coleta de dados
Recolhemos as informações de identificação pessoal – como nome, telefone, email,
formação escolar – via preenchimento de formulários para participação de eventos ou obter
informações do Curso Guarulhos. Eventualmente, a solicitação de algumas informações adicionais
pode ser feita por meio de contato direto do Curso Guarulhos com os utilizadores via email, contato
telefônico ou mensagem de texto.
Armazenamos as informações referentes a todos os contatos já realizados com os nossos
utilizadores, como conteúdos descarregados a partir de nossas páginas.

2. Sobre o uso dos dados pessoais
Utilizaremos seus dados para as seguintes finalidades:
- O seu email é utilizado para a operação de envio da informação ou acesso requisitado por
si no preenchimento do formulário. Também pode ser utilizado para o envio de newsletter, sempre
relacionada ao tema de pré-vestibular. O email será utilizado ainda para comunicar datas, eventos
e serviços do Curso Guarulhos. No entanto, o utilizador pode cancelar a assinatura a qualquer
momento.
- Funcionários do Curso Guarulhos poderão eventualmente entrar em contato via email,
mensagem de texto ou telefone para fazer pesquisas ou apresentar produtos ou serviços.
- Realizar comunicação sobre realização de eventos previamente cadastrados
- Para qualquer fim que nos autorizar no momento da coleta de dados
- Cumprir ações legais
Eventualmente, poderemos utilizar os dados para finalidades não previstas nesta política de
privacidade, mas estas estarão dentro das suas legítimas expectativas. O eventual uso dos seus
dados para as finalidades que não cumpram com essa prerrogativa será feito mediante a sua
autorização prévia.
3. Sobre o acesso a seus dados pessoais
Poderão ver as suas informações pessoais somente os funcionários do Curso Guarulhos e,
dentre estes, somente as pessoas com as devidas autorizações.
O Curso Guarulhos empreenderá esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança
dos nossos sistemas e dos seus dados. Nossos servidores preveem garantir a estabilidade e
segurança, e só podem ser acessados por meio de canais de comunicação previamente
autorizados.
Manteremos os dados e as informações somente até quando estas forem necessárias ou
relevantes para as finalidades descritas nesta Política, ou em caso de períodos pré-determinados
por lei, ou até quando estas forem necessárias para a manutenção de interesses legítimos do Curso
Guarulhos.
O Curso Guarulhos possui estrutura para proteção a sua privacidade. Contudo, não temos
como garantir que todos os seus dados e informações em nossa plataforma estarão livres de
acessos não autorizados, principalmente caso haja compartilhamento indevido das credenciais
necessárias para acessar a plataforma. Portanto, você é o único responsável por manter sua senha
de acesso em um local seguro e é vedado a partilha desta com terceiros. Compromete-se a notificar
o Curso Guarulhos imediatamente, por meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado da
sua conta, bem como o acesso não autorizado por terceiros a mesma.

4. Sobre o cancelamento da assinatura e alteração/exclusão de informações pessoais
Todos os dados coletados serão excluídos dos nossos servidores quando assim requisitar
ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecemos os nossos
serviços, salvo se houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como eventual obrigação
legal de retenção dos dados ou a necessidade de preservação destes para resguardo dos direitos
do Curso Guarulhos. Para consultar, alterar ou excluir suas informações do nosso banco de dados,
basta enviar um email para atendimento@cursoguarulhos.com.br .
5. Mudanças na Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos
visitar periodicamente o site a para que tenha conhecimento sobre as modificações. Caso sejam
feitas alterações relevantes que necessitem de novas autorizações da sua parte, publicaremos uma
nova política de privacidade.

