Aviso de Privacidade
1. O que precisamos de você
A JTDPO é um Controlador dos dados pessoais que você (titular de dados) nos fornece. Coletamos os
seguintes tipos de dados pessoais de você:
•
•

Nome
E-Mail

2. Por que precisamos destes dados?
Precisamos de seus dados pessoais para fornecer os seguintes serviços:
• Retornar o contato que você nos solicitou através do nosso formulário de contato.

3. O que fazemos com seus dados
A hospedagem e o armazenamento do nosso site ocorre na platorma do Wix. Os seus dados podem
ser armazenados em centros de dados localizados nos Estados Unidos da América, Irlanda, Coreia do
Sul, Taiwan e Israel, conforme política de armazenamento do Wix.
Nenhum fornecedor terceirizado tem acesso aos seus dados, a menos que especificamente exigido por
lei.

4. Por quanto tempo nós mantemos seus dados pessoais
Manteremos os seus dados armazenados até o final da comunicação solicitada através do nosso
formulário de contato. Após esse período, seus dados pessoais serão irreversivelmente destruídos.
Quaisquer dados pessoais mantidos por nós para notificações de marketing e atualização de serviços
serão mantidos por nós até que você nos notifique que não deseja mais receber essas informações.

5. Quais são os seus direitos?
Se você acredita que qualquer dado pessoal que guardamos sobre você está incorreto ou incompleto,
você tem o direito de confirmar a situação atual, corrigi-los ou tê-los excluídos. Entre em contato
conosco por meio do Formulário de Solicitação de Acesso ao Titular de Dados.
Caso você deseje reclamar sobre como tratamos seus dados pessoais, entre em contato com o nosso
encarregado Jeison Nondillo em dpo@jtdpo.com.br. Nosso DPO analisará sua reclamação e
trabalhará com você para resolver o assunto.
Se você ainda considerar que seus dados pessoais não foram tratados adequadamente de acordo com
a lei, você pode entrar em contato com a ANPD e registrar uma reclamação com eles. Para contatar a
Autoridade de Controle visite o site https://www.gov.br/anpd/pt-br.

