Política de Privacidade

A Henrique Consultoria Tributária Fiscal Ltda EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 24.753.829/0001-23, proprietária dos direitos da Plataforma Inidon, entende
como a proteção de dados pessoais e sensíveis de seus usuários é importante e por esse motivo
elaborou uma Política de Privacidade para descrever os procedimentos relativos ao
armazenamento destes dados deixados por usuários de sua Plataforma, com a devida
autorização, a fim de melhorar sua experiência de acesso, em total conformidade à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018.

Essa Política poderá ser atualizada a qualquer momento, através uma notificação na Plataforma
e um aviso via e-mail, caso o usuário tenha optado por receber informações por esse meio.

Formas pelas quais informações sobre dados pessoais dos usuários são armazenadas:
•

Assim como grande parte dos sites de hoje em dia, optou-se pela utilização de cookies,
que armazenam um pequeno arquivo contendo informações relacionadas à experiência
de uso de usuários do site, além de se utilizar tais informações para geração de métricas
de páginas da Plataforma Inidon, utilizando ferramentas de terceiros, como o Google
Analytics e Youtube;

•

As informações ficam armazenadas somente pelo tempo necessário para fornecer
serviços da melhor forma possível;

•

Os cookies são armazenados seguindo os padrões do mercado, com a finalidade de se
evitar qualquer tipo de roubo, perda, acesso, cópia ou modificação não autorizada;

•

Não é de responsabilidade da empresa cookies de terceiros, como os do Google
Analytics, Youtube e Paypal, e para obter mais detalhes sobre a Política desses serviços,
deve-se acessar seus respectivos sites;

•

Somente serão solicitadas ao usuário, informações estritamente necessárias.

Ao navegar na Plataforma Inidon aceitando o armazenamento de dados pessoais em cookies,
automaticamente o usuário concorda com a Política de Privacidade aqui exposta e com a
captura, armazenamento e tratamento de dados para melhorar sua experiência de uso.
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Cookies que utilizados:
•

Cookies relacionados ao login do usuário:
o

Utilizamos cookies desta natureza para permitir um acesso rápido e
personalizado de nossos clientes à Plataforma. Esses cookies, normalmente, são
removidos ao efetuar logout na Plataforma.

•

Cookies relacionados à análise de tráfego e engajamento:
o

Utilizamos cookies desta natureza para melhorar continuamente nossa
Plataforma, realizando a análise do comportamento dos usuários, em relação
ao número de páginas acessadas, tempo gasto nas páginas, números de cliques
em links.

As informações necessárias para cadastro e utilização da Plataforma Inidon são armazenadas
em um banco de dados hospedado em nuvem e para a realização do cadastro do usuário são
necessárias as seguintes informações:
•

Nome do usuário
o

Não é obrigatório colocar o nome real do usuário, mas é necessário apresentar
alguma informação no campo.

•

Username
o

Informação obrigatória, mas não é necessário que seja alguma informação real
do usuário.

•

E-mail do usuário
o

Não é obrigatório colocar o e-mail real do Usuário, mas é necessário apresentar
alguma informação no campo;

o

Informações sobre atualizações críticas e novidades no sistema são enviadas
para o e-mail cadastrado, além de e-mails relacionados a suporte e recuperação
de senha;

o

O Usuário não deve se preocupar, pois e-mails não solicitados por este
raramente são enviados, somente em situações extraordinárias.
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•

Senha e confirmação de senha
o

•

Informações armazenadas de forma criptografada em nosso banco de dados.

Telefone do usuário
o

Campo opcional.

Após realizar um teste na Plataforma Inidon, é oferecida a possibilidade de se realizar
pagamentos para adquirir saldo adicional e realizar consultas.

Os pagamentos são processados utilizando-se ferramentas de terceiros, como o Paypal.

Para mais detalhes sobre a Política de Privacidade desse serviço, é necessário acessar o seu
respectivo site.

A Plataforma Inidon não armazena quaisquer informações relativas aos meios de pagamentos
utilizados pelo usuário.

A base de dados da Plataforma Inidon é formada por dados de fontes publicas referentes a
pessoas jurídicas.

A recusa à utilização dos dados armazenados em cookies na Plataforma Inidon, conforme
detalhados neste documento, não apresenta impacto na experiencia de navegação do usuário.

No entanto, a recusa no fornecimento das informações necessárias para o cadastro, conforme
detalhadas neste documento, por parte do usuário, restringe totalmente o uso da Plataforma
Inidon, devido à obrigatoriedade dos itens descritos.

O usuário possui direitos, que podem ser exigidos a qualquer momento:
•

Confirmação da existência do tratamento de seus dados;

•

Acesso aos seus dados;
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•

Correção de dados por estarem incompletos, inexatos ou desatualizado;

•

Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários;

•

Informações sobre o não consentimento e as suas consequências para o acesso à
Plataforma Inidon;

•

Revogação do consentimento;

•

Eliminação total dos dados que significa;
o

Que este processo realiza a exclusão dos dados do usuário na Plataforma;

o

Que ao solicitar a eliminação total dos dados na Plataforma, o usuário está
ciente de que terá o acesso à Plataforma removido, tendo como justificativa, a
obrigatoriedade de ter um cadastro de usuário;

o

Que não serão feitos reembolsos de qualquer natureza por valores relativos a
serviços previamente adquiridos pelo usuário e presentes até o momento da
eliminação dos dados.

Dúvidas sobre nossa Política de Privacidade poderão ser esclarecidas através dos nossos e-mails
manoel@henriqueconsultoria.com.br ou contato@inidon.com.br e telefones (12) 3911-5235 ou
(12) 3028-3584.

Ao continuar a navegação na Plataforma Inidon com a concordância do armazenamento de
dados pessoais em cookies, conforme as regras especificadas neste documento, o usuário
declara que leu e concordou com essa Política de Privacidade.

Outubro/2020.
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