POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós da i9 estamos totalmente comprometidos em garantir a sua privacidade no que diz respeito
ao acesso e ao preenchimento de suas informações pessoais dentro da nossa plataforma
eletrônica de ensino.
O intuito deste documento é deixar claro quais informações dos nossos usuários são coletadas
e de que forma esses dados são manipulados e utilizados pela nossa empresa.
Assim, alertamos que, caso não seja de sua concordância o conteúdo descrito neste documento,
não recomendamos o envio de informações por meio de nossos formulários disponibilizados
para preenchimento.
COLETA DE DADOS
Ao acessar o nosso site, as informações são coletadas das seguintes formas:
» Informações fornecidas por você – Coletamos informações de identificação pessoal – como
nome, e-mail, telefone, endereço, além de outros necessários – via preenchimento do
formulário para contratação de serviços. Eventualmente, a solicitação de algumas informações
pode ser feita por meio de contato direto via e-mail ou telefone, por meio dos seus
colaboradores.
» Informações de navegação no site – Quando você visita nosso site, são inseridos alguns
‘cookies’1 no seu navegador por meio de softwares específicos do Google Adwords, Google
Analytics, Facebook Ads, LinkedIn Ads e RD Station, para identificar quantas vezes você retorna
ao nosso endereço. São coletadas, anonimamente, informações como endereço IP, localização
geográfica, fonte de referência, tipo de navegador, duração da visita e páginas visitadas.
USO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
O presente termo permite que a i9 use suas informações pessoais para diferentes finalidades
relacionadas à necessária prestação dos serviços oferecidos.
Podemos usar esses dados para melhorar nosso site, pesquisar, desenvolver, gerenciar, proteger
e aperfeiçoar nossos serviços; para enviar a você informações que possam ser do seu interesse;
informá-lo sobre novos produtos e serviços; estreitar a relação e comunicação existente entre a
i9 e você.
Não fornecemos informações pessoais para terceiros sem autorização, as informações serão
utilizadas exclusivamente pelos colaboradores da i9 e por parceiros que nos auxiliam na
prestação de serviços.
Poderão ser concedidos dados genéricos e agregados referentes à quantidade de pessoas que
acessam nosso site para anunciantes e parceiros comerciais.
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pequenos arquivos de texto enviados através da internet para o navegador.

O e-mail é utilizado para a operação de envio de mensagens de retorno ou material/informação
por você requisitada no preenchimento de formulários. Também pode ser usado para envio de
Newsletters. No entanto, o usuário pode cancelar a assinatura a qualquer momento.

Colaboradores da i9, ou de empresas parceiras, poderão entrar em contato via e-mail ou
telefone, eventualmente, para apresentar soluções de questionamentos ou orientações
necessárias sobre a correta utilização dos serviços disponibilizados.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Somente colaboradores subordinados à política de privacidade i9 e de parceiros que nos
auxiliam na prestação de serviços, poderão ter acesso às informações pessoais de seus usuários.
A única exceção ocorre em casos em que as informações pessoais devam ser informadas em
ocasião de determinação judicial.
Além disso, embora trabalhemos com boas práticas de proteção e segurança, não podemos nos
responsabilizar pela exposição dos dados pessoais de nossos usuários nos casos em que ocorrer
invasões por terceiros.
SEGURANÇA
A i9 tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à segurança na proteção de dados e
procura instalar todos os meios e medidas adicionais para evitar a perda, mau uso, alteração,
acesso não autorizado ou subtração indevida dos dados pessoais recolhidos.
MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Dessa forma, recomendamos visitar
periodicamente esta página para que você tenha conhecimento acerca de possíveis
modificações.
Antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta Política de Privacidade,
solicitaremos sua autorização.
CONTATO COM A i9 PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Qualquer dúvida em relação à nossa política de privacidade pode ser esclarecida entrando em
contato conosco.
Envie um e-mail para contato@i9class.com.br

