
Política de Privacidade 

A Webagil está comprometida a respeitar e proteger sua 

privacidade e quer que você se sinta seguro ao visitar nosso site e nos fornecer 

seus dados. Para que possamos fornecer informações relevantes a você, 

atender às suas solicitações e melhorar os benefícios proporcionados pelo site, 

às vezes, solicitaremos informações pessoais. 

Preparamos este Aviso de Privacidade para comunicá-lo sobre as informações 

que coletamos e como são usadas. Este aviso aplica-se a todo o site da JA 

Pesquisa Digital que exiba ou esteja vinculado a este Aviso de Privacidade. 

Esteja ciente de que a Webagil segue as mesmas práticas de 

privacidade em relação aos dados coletados offline e de que este aviso 

também se aplica aos métodos de coleta e uso de dados. 

Quais informações nós coletamos? 

Em geral, você pode visitar este site sem se identificar ou revelar qualquer 

informação pessoal. Este site pode coletar certas informações durante sua 

visita, incluindo a data e a hora do acesso, as páginas acessadas, o nome do 

provedor de serviços de internet, o endereço IP (Internet Protocol) usado para 

acessar a internet e o endereço de internet que o redirecionou ao nosso site, se 

aplicável. Usamos essas informações para entender melhor como nosso site 

está sendo usado com o intuito de melhorar a qualidade, tornando-o mais 

proveitoso aos usuários. 

Partes deste site podem solicitar informações pessoais ou de sua empresa que 

nos ajudarão a identificá-lo, como nome, email ou algum outro endereço. 

Outras maneiras de coletar informações são: 

• Registro em eventos, seminários, conferências, etc. 

• Registro para suporte ao produto 

• Inscrição em treinamentos 



• Assinatura de newsletters ou outras notificações relacionadas a 

conteúdo da Webagil 

• Compra ou avaliação de produtos 

• Livros eletrônicos ou outros downloads 

• Sorteios ou concursos 

Como usamos as informações coletadas? 

Quando coletamos informações sobre você, é importante para nós informá-lo 

porque as estamos solicitando e o que pretendemos fazer com elas. Você pode 

optar por não fornecer nenhuma informação, caso em que ainda é possível 

acessar partes do site, com exceção de determinados programas ou serviços. 

As informações coletadas sobre você ou seu computador serão usadas para 

operar nosso site, fornecer suporte ao cliente, atender suas solicitações ou 

processar qualquer transação mediante sua autorização. Elas também podem 

ser usadas para confirmar sua identidade, enviar informações ou fazer contato 

em relação a um produto ou serviço da Webagil que você esteja 

utilizando ou que acreditemos possa ser de seu interesse. 

As informações não serão compartilhadas com terceiros 

E quanto à segurança dos dados? 

A intenção da Webagil é proteger rigorosamente a segurança de 

suas informações pessoais; garantir que suas escolhas tenham o uso 

pretendido; e proteger de maneira cuidadosa seus dados contra perda, uso 

indevido, acesso ou divulgação não autorizados, alterações ou destruição. 

Entretanto, é preciso sempre levar em consideração que a internet é um fórum 

aberto e que dados podem ser transmitidos por redes com pouca ou nenhuma 

medida de segurança e, consequentemente, tais informações podem ser 

acessadas por pessoas além daquelas às quais o acesso era destinado. 

Você pode atualizar e/ou corrigir as informações pessoais fornecidas? 



Sim, você tem o direito de saber se mantemos informações sobre você e, se as 

mantivermos (sujeito a certas limitações), a ter acesso a tais informações e 

poder corrigi-las se estiverem incorretas ou desatualizadas. 

Relações de negócios 

Este site contém links para outros sites. A Webagil não é 

responsável pelas práticas de privacidade ou pelo teor desses sites. 

Cookies e web beacons 

A Webagil usa empresas de propaganda terceirizadas para emitir 

anúncios na internet. Tais empresas fazem uso da tecnologia de cookie e web 

beacon (também chamado de gif de um pixel ou marca de ação) para avaliar e 

aprimorar a eficácia dos anúncios para os clientes. Os cookies também são 

usados para nos ajudar a acompanhar os padrões de uso com o intuito de 

aprimorar ou gerenciar nosso site, garantir a integridade do processo de 

registro e ajudar a fornecer serviços personalizados, emitindo conteúdo 

específico a seus interesses. Um "cookie" é uma pequena quantidade de dados 

transferidos ao navegador e lidos pelo servidor web que o colocou lá. Ele 

funciona como um tipo de cartão de identificação que registra suas 

preferências e contém as informações já fornecidas. Ao usar cookies, as 

informações que você forneceu anteriormente podem ser recuperadas na 

próxima visita ao site, reduzindo o tempo de navegação e simplificando o uso 

do site. Os cookies são designados exclusivamente a você e só podem ser 

lidos por um servidor web no domínio que emitiu o cookie. Os web beacons 

podem ser usados para recuperar o cookie e compilar estatísticas sobre nosso 

site, como quantas pessoas visitaram uma determinada página ou clicaram em 

certos links. Embora seu uso particular do site não seja revelado e nenhuma 

informação pessoal que o identifique seja coletada, essas informações 

anônimas podem ser usadas para fins de marketing online correspondente às 



preferências do usuário, e as empresas de propaganda terceirizadas pela JA 

Pesquisa Digital podem usar os dados de sua visita ao(s) site(s) para emitir 

anúncios sobre produtos e serviços do seu interesse. Tais informações podem 

incluir: data/hora da faixa publicitária exibida, cookie relacionado e os três 

primeiros octetos do endereço IP. A Webagil pode compartilhar com 

terceiros estatísticas agregadas sobre o uso do site. 

Caso seja de sua preferência, pode-se configurar o navegador para recusar 

cookies. Se o fizer, é possível que você não desfrute os benefícios de alguns 

recursos deste site ou de outros sites que venha a visitar. 

Cancelando a assinatura de comunicações gerais de marketing: 

Sua privacidade é importante para nós. Você pode cancelar sua assinatura a 

qualquer momento enviando uma mensagem para o email indicado no rodapé das páginas do 

site. 

Seu consentimento 

Ao usar nosso site, você consente a coleta e o uso das informações fornecidas, 

conforme descrito nesta Política de Privacidade, que pode ser alterada 

ocasionalmente, sem prévio aviso, caso em que as alterações serão publicadas 

nesta página. 

Caso tenha qualquer dúvida ou pergunta sobre a coleta, o uso ou a divulgação 

de suas informações pessoais, envie uma mensagem para o email indicado no rodapé das 

páginas do site. 

Para obter mais informações sobre este site ou sua visita, envie uma mensagem para o email 

indicado no rodapé das páginas do site. 


