Política de Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. Em nossa política nos comprometemos em
resguardar e prover total segurança de todos os seus dados pessoais, com o intuito de
esclarecer todas as informações coletadas em nossos sites http://s4r.com.br/
http://s4r.com.br/blog/ - e respectivos serviços.

Para oferecer os nossos serviços, a S4R Tecnologia, por meio de seu site ou dispositivos
sincronizados a ele, coleta diversos dados e informações, de modo justo e responsável,
com total fidelidade aos princípios das leis e regulamentações cabíveis à privacidade e
proteção de dados pessoais, com ênfase à Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD – (Lei nº 13.709/2018), a partir do seu conhecimento e consentimento, visando,
sobretudo, proporcionar uma experiência cada vez melhor para você. Você é livre para
recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não
possamos fornecer alguns dos serviços desejados.

Nossa Política de Privacidade se aplica com o uso contínuo de nosso site, considerando
como aceitação as nossas práticas de coleta de dados online e offline, incluindo as
informações pessoais que coletados por meio de nossos diversos canais e serviços,
inserido em websites, redes sociais, eventos e SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor). Se você tiver alguma dúvida sobre como cuidamos dos seus dados e
informações pessoais, entre em contato conosco que esclarecemos qual é a forma de
armazenamento, se há qualquer compartilhamento com terceiros, entre outras
informações indispensáveis em relação aos dados pessoais.

Para reforçar o nosso compromisso com sua privacidade, escrevemos de forma simples,
acessível e com vários exemplos de coleta de uso dos dados, compatível para proteger
a sua identidade digital, transformando sua experiência dentro do nosso site, produtiva
e agradável. Seguem as definições de alguns dos termos utilizados nesse documento:

Dados Pessoais: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela S4R
Tecnologia como dados de contato (nome, e-mail e telefone), dados regionais (país,
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estado e cidade), dados de perfil profissional (cargo, nome e segmento da empresa
onde você trabalha), dados para fins de marketing (suas preferências de marketing e
informações sobre seu CRM) ou em casos específicos, dados de faturamento (nome,
CPF, endereço, cartão de crédito).

Visitantes dos sites: se você apenas acessa os nossos sites, coletaremos seus

registros de navegação por meio de softwares como Google Analytics, Microsoft
Dynamics 365 e outro similares, para analisar o seu comportamento em nosso endereço
e fornecer de acordo com essa política um direcionamento de marketing e criação de
perfis comportamentais.
Coletamos de forma automática os registros de acesso através de “Cookies”, que são
aplicações que nos permitem reconhecer o seu navegador ou dispositivo, informando o
seu endereço IP, com data e hora, utilizados para acessar o nosso site.
Lead S4R: Caso interaja com alguns de nossos materiais, conteúdos ou ações de
marketing, através dos nossos formulários, Landing Pages e e-mails, coletaremos os
seus dados de visita as nossas páginas e outras informações que optar em compartilhar
com a S4R Tecnologia, além dos dados de navegação já citados em Visitantes dos sites.
Participantes de Eventos: toda participação de eventos realizados pela S4R
Tecnologia, seja ele, físico ou digital, serão coletados os dados necessários para a
confirmação da sua inscrição (como nome, e-mail, cargo, empresa onde trabalha e
localização) que também serão compartilhados com o nosso time de Marketing, com o
propósito de entregar até você, conteúdos e novidades, relacionados ao evento.
Comunicações com a S4R Tecnologia: Sua comunicação direta conosco, torna legítimo
a coleta de informações sobre ela, incluindo metadados como IP, data e hora da
respectiva comunicação, além dos conteúdos e informações adicionais que você escolha
nos fornecer.
Consentimento: o consentimento expresso concedido pelo titular do dado pessoal para
a S4R Tecnologia, permite o uso dos dados para alguma finalidade, dentro da legislação
e regulamentação, da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – (Lei nº 13.709/2018).
Quando acessado e/ou utilizado o site da S4R Tecnologia, o visitante declara ter no
mínimo 18 (dezoito) anos e ciência expressa de aceitação dos termos e condições desta
Política de Privacidade e consentimento para todos os fins de direito. Caso o visitante
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não concorde ou não se enquadre com a descrição acima, não deverá acessar e/ou
utilizar quaisquer serviços oferecidos pela S4R Tecnologia.
Mudanças na Política de Privacidade: A S4R Tecnologia, busca constantemente
melhoria nos serviços prestados, e essa Política de Privacidade pode passar por
atualizações, por isso, recomendamos que visite está página regularmente, assim você
toma conhecimento das modificações feitas.
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