
POLÍTICA DE PRIVACIDADE INPRO 
  

Esta Política de Privacidade define a maneira como o INPRO coleta, usa, mantém e 
divulga informações coletadas dos usuários (denominado o "usuário" ou "você"") do 
site www.inprocursos.com.br (denominado "Site") e das redes sociais pertencentes ao 
INPRO. 
Esta Política se aplica ao Site e a todos os serviços oferecidos pelo INPRO neste Site. 
  

Informações de identificação pessoal 

  

Nós podemos coletar informações pessoais dos usuários de diversas formas, 
incluindo, mas não limitando-se a quando os usuários visitam nosso Site, inscrevem-se 
em alertas de e-mails, preenchem formulários de redes sociais, participam de 
concursos e sorteios na página, conectam-se a outras atividades, serviços, 
características ou recursos que disponibilizamos em nosso site. Podemos solicitar ao 
usuário seu nome, endereço de e-mail, endereço de correspondência, número de 
telefone, idade, gênero e interesses. Os usuários podem, entretanto, visitar o Site 
anonimamente. Nós apenas coletaremos informações de identificação dos usuários 
somente quando estes enviarem os dados voluntariamente a nós. Os usuários podem 
se recusar a fornecer informações pessoais, exceto quando impedir que ele participe 
de certas atividades relacionadas ao Site. 
  

Informações não pessoais 

  

Podemos coletar informações não pessoais dos usuários quando eles interagirem com 
o nosso Site. Informações não pessoais podem incluir o nome do navegador, o tipo de 
computador e informações técnicas sobre a conexão do usuário com o nosso Site, 
assim como sistemas operacionais e provedores de Internet utilizados, assim como 
outras informações similares. 
  

Cookies de navegadores 

  

Nosso site pode usar "cookies" para melhorar a experiência dos usuários. O 
navegador do usuário insere cookies no seu disco rígido para fins de manutenção de 
registros e às vezes para rastrear informações sobre eles. Os usuários podem optar 
por configurar seu navegador para recusar cookies, ou para alertá-los quando os 
cookies estão sendo enviados, mas com isso o Site pode não funcionar corretamente. 
  

Como usamos as informações coletadas 

  

O INPRO pode coletar e usar informações pessoais dos usuários para os seguintes 
fins: 
  

▶ Para melhorar a experiência dos usuários. 
Podemos usar as informações de forma agregada para entender como nossos 
usuários, enquanto um grupo, utilizam os serviços e recursos disponibilizados em 
nosso site e para que possamos melhorá-lo. 



  

▶ Para enviar e-mails periódicos. 
Ao se cadastrar, o usuário recebe um e-mail automático e entra em nosso Banco de 
Dados. A partir daí ele poderá receber alertas de e-mail, notícias da empresa, 
atualizações de produtos relacionados ou informações de serviço, entre outros. Se o 
usuário não quiser receber informações sobre o INPRO nós incluímos instruções de 
como cancelar a inscrição, detalhadas na parte inferior de cada e-mail. 
  

Como protegemos sua informação 

  

Adotamos práticas apropriadas de coleta, armazenamento e processamento, além de 
medidas de segurança para proteger contra o acesso não autorizado, alteração, 
divulgação ou destruição dos seus dados pessoais, nome de usuário, senha, 
informações sobre transações e dados armazenados em nosso Site. 
  

Compartilhamento de informações pessoais 

  

Nós não vendemos, comercializamos ou alugamos informações de identificação 
pessoal dos usuários para os outros. Não vamos permitir que terceiros utilizem suas 
informações pessoais para marketing sem o seu consentimento. Podemos 
compartilhar com os nossos parceiros de negócios, afiliados confiáveis e anunciantes 
as informações demográficas genéricas não ligadas a qualquer identificação pessoal 
sobre os visitantes e usuários, para os fins acima referidos. Podemos divulgar e 
compartilhar informações pessoais com terceiros listados abaixo. Sendo a internet um 
ambiente global, você aceita e concorda que isso inclui a transferência de suas 
informações pessoais para outros países ao redor do mundo que não podem ter as 
mesmas leis de proteção de dados como o Brasil. Podemos compartilhar suas 
informações pessoais: 
  

1. com as nossas empresas do grupo ou qualquer entidade que adquire qual quer 
parte do nosso negócio; 
  

2. com nossos prestadores de serviços (incluindo, por exemplo, os fornecedores que 
desenvolvem ou hospedam nossos sites); 
  

3. com buscadores que podem indexar páginas de perfil do usuário e nomes de 
usuário como parte da URL da página de perfil do usuário, por padrão; 
  

4. se exigido ou permitido por lei; 
  

5. com terceiros, com seu consentimento. 
  

Alterações desta política de privacidade 

  

Podemos atualizar esta Política de Privacidade a qualquer momento. Quando o 
fizermos, iremos alterar a data atualizada na parte inferior desta página. 
Recomendamos aos usuários que frequentemente verifiquem esta página para 
quaisquer alterações e para se manter informado sobre como estamos ajudando a 
proteger as informações pessoais que coletamos. Você reconhece e concorda que é 



sua a responsabilidade rever esta política de privacidade periodicamente e tomar 
consciência das modificações. 
  

Sua aceitação destes termos 

  

Ao utilizar este site, você indica sua aceitação desta Política de Privacidade. Se você 
não concordar com esta Política de Privacidade, por favor não use o nosso Site. Seu 
uso continuado do Site após a publicação de alterações a esta Política de Privacidade 
será considerado a sua aceitação dessas alterações. 
 


