No!b x
Marketing Lab
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este site é operado pela No!box marketing Lab.
Respeitamos a privacidade dos usuários do nosso site e demais canais de comunicação mantidos pela No!box
Marketing Lab. Reconhecemos que quando você decide nos fornecer suas informações, você confia em nós para
agir de maneira responsável com essas informações. Esta política de privacidade contém informações importantes
sobre como suas informações pessoais serão tratadas para fins profissionais.
Esta política tem como objetivo detalhar como coletamos, tratamos e processamos dados de contatos profissionais
e outros dados coletados pelos nossos formulários de diagnósticos de negócio e testes. A forma como tratamos
dados de clientes e consumidores finais está contemplada em nossa política corporativa de privacidade.
A seguir, fornecemos uma descrição geral de como a No!box Marketing Lab protege seus dados pessoais. As
seguintes informações serão detalhadas:
1.
2.
3.
4.

Quais são as informações que coletamos em nossos meios de comunicação?
Como usamos suas informações?
Como nos comunicaremos com você?
Compartilharemos suas informações com terceiros?

5.

Por quanto tempo mantemos suas informações?

6.
7.
8.

Websites de Terceiros
Como protegemos os seus dados?
Dados de menores de idade

9.

Seus direitos

10.
11.

Como entrar em contato conosco
Alterações a esta política de privacidade

12. Quais são as informações que coletamos em nossos meios de comunicação?
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Marketing Lab
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este site é operado pela No!box marketing Lab.
Eventualmente, podemos solicitar que você nos forneça voluntariamente informações pessoais. Podemos coletar as
seguintes informações sobre você quando você usa este site e demais canais de comunicação mantidos pela No!box
Marketing Lab:
Nome Completo
•
•
Sexo
•
Endereço de e-mail
•
Número de telefone (comercial, celular)
•
Login social (linkedin, facebook e outros)
•
Empresa
•
Cargo
•
Quantidade de funcionários da sua empresa
•
Setor da sua empresa
•
Assuntos profissionais de interesse
•
Endereço comercial
•
Data de nascimento
•
Informações para recrutamento e seleção (o que pode incluir informações pessoais confidenciais)
•
Informações para diagnósticos de negócios (o que pode incluir informações confidenciais da empresa)
A No!box marketing Lab pode receber, de suas afiliadas e parceiros, dados sobre organizações, indústrias, visitantes
de sites, campanhas de marketing e outros assuntos relacionados aos nossos negócios e de nossos parceiros, afiliados
ou outros, os quais usamos para tornar nossas próprias informações melhores ou mais úteis. Esses dados podem ser
complementados com as informações coletadas diretamente com você.
2. Como utilizamos suas informações?
Apresentamos como usaremos suas informações pessoais e em quais circunstâncias podemos usar as suas
informações:
•

Como vamos usar suas informações pessoais?

Para lhe fornecer informações que você solicitou tais como resultado de diagnósticos de mercado, fornecer mais
informações sobre produtos e serviços da nossa empresa e convidá-los para eventos, por meio de e-mails marketing,
contato telefônico, Whatsapp, mídias sociais e outros canais de relacionamento.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este site é operado pela No!box marketing Lab.
Permissão - Nós só usamos suas informações pessoais para esse fim, se você nos pediu para fazê-lo. Você pode retirar a
permissão a qualquer momento.
Nossos interesses no uso dos seus dados:
Usamos suas informações pessoais para:
•
Convidá-los para eventos sobre as soluções da No!box marketing Lab e de parceiros, para compartilhar
conhecimentos e boas práticas;
•
Para lhe fornecer melhores maneiras de acessar informações deste site e demais canais de comunicação
mantidos pela No!box Marketing Lab;
•
Para nos ajudar a proporcionar a melhor experiência on-line para você e para outros usuários do site e demais
canais de comunicação mantidos pela No!box Marketing Lab;
•

Para apresentar soluções e serviços da No!box Marketing Lab, afiliados e parceiros;

•

Para apresentar às soluções da No!box Marketing Lab e de parceiros;

•

Realizar pesquisas profissionais dentro do contexto da atividade de marketing e tecnologia de dados;

•

Convidá-los para participação em pesquisas;

•

Processar e considerar sua candidatura a uma vaga de emprego (Recrutamento e Seleção);

•

Avaliar seu pedido de emprego e mantê-lo atualizado durante todo o processo de inscrição;

•

Avaliar o seu pedido de parceria e selecionarmos projetos que tenham o seu perfil;

3. Como nos comunicaremos com você?
As informações fornecidas serão utilizadas com as finalidades apresentadas no item 2 (Como utilizamos suas
informações?). Os contatos poderão ser realizados por diversos canais, tais como e-mail, SMS, whatsapp, contato
telefônico e por meio de mídias sociais. Você pode cancelar a inscrição de qualquer um desses diferentes tipos de
abordagem a qualquer momento através do canal contato@noboxmarketing.com.br
(21) 971214-2807

www.noboxmarketing.com.br

Rio de Janeiro

contato@noboxmarketing.com.br

No!b x
Marketing Lab
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este site é operado pela No!box marketing Lab.
4. Compartilharemos suas informações com terceiros?
Podemos enviar suas informações pessoais para outras empresas parceiras do negócio, para nos ajudar a processar suas
informações pessoais para os fins definidos nesta política. As empresas e profissionais que fazem parte da nossa rede
estão mencionadas na página Lab do nosso site.
Podemos divulgar e compartilhar suas informações pessoais se nós ou qualquer uma das empresas parceiras de
negócios, for objeto de uma venda/aquisição ou transação corporativa semelhante. Diante de tal situação, exigiremos
de nossos parceiros que as informações pessoais sejam mantidas confidenciais.
Podemos divulgar informações pessoais a parceiros quando acreditarmos que somos obrigados por lei e para
investigar, prevenir ou tomar medidas em relação a atividades suspeitas, ilegais ou de outra forma proibidas, incluindo,
mas não se limitando à fraude.
5. Por quanto tempo mantemos suas informações?
Manteremos suas informações até o momento em que a exclusão for solicitada por você ou até a No!box Marketing
Lab entender que a finalidade da retenção dos dados foi atendida.
6. Websites de Terceiros
Este site tem link para sites de terceiros, como Facebook e Linkedin, o quais não operamos ou administramos. Esses
sites podem usar cookies e coletar suas informações pessoais de acordo com suas próprias políticas de privacidade. Esta
política de privacidade aqui apresentada não se aplica a sites de terceiros e não somos responsáveis por estes.
7. Como protegemos os seus dados?
Tomamos as medidas adequadas para garantir que suas informações pessoais divulgadas a nós sejam mantidas em
segurança, precisas e atualizadas, e sejam mantidas apenas pelo tempo necessário para os fins para os quais são usadas.
8. Dados de menores de idade
Não coletamos intencionalmente informações pessoais de ou sobre qualquer pessoa menor de idade. Se você é menor
de idade e deseja fazer contato conosco, por favor solicite a seus pais ou responsáveis que façam isso em seu nome.
9. Seus direitos
Você tem o direito de nos solicitar:
1.
uma cópia das informações pessoais que mantemos sobre você e detalhes sobre como estamos processando
suas informações pessoais;
2.
a correção de quaisquer imprecisões em suas informações pessoais;
3.
a portabilidade de seus dados - o fornecimento de suas informações pessoais a você de forma estruturada,
comumente usada e em formato legível por computador;
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Este site é operado pela No!box marketing Lab.
9. Seus direitos
Você tem o direito de nos solicitar:
4. que suas informações pessoais sejam apagadas ou para que o nosso uso seja restrito (por exemplo, se suas
preferências mudarem ou se você não quiser que lhe enviemos as informações solicitadas).
Por favor, entre em contato conosco através do e-mail contato@noboxmarketing.com.br, caso queira exercer seus
direitos.
10. Como entrar em contato conosco?
Se você deseja exercer algum dos seus direitos em relação às suas informações pessoais ou se tiver alguma dúvida
sobre como as utilizamos, entre em contato conosco por telefone (21) 992110831 / (21) 97214-2807, ou
pelo e-mail contato@noboxmarketing.com.br.
11. Alterações a esta política de privacidade
Revisamos essa política de privacidade regularmente para garantir que ela esteja atualizada com o uso de suas
informações pessoais e em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Reservamo-nos o direito, a nosso critério, de revisar esta política de privacidade a qualquer momento. A política
de privacidade atualizada será publicada em nosso site. Você é encorajado a ler esta política de privacidade de
tempos em tempos.
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