POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE

A Política de Segurança e Privacidade da VAGASX foi criada para demonstrar o compromisso da Empresa
com a segurança e a privacidade de informações coletadas dos usuários de serviços interativos aqui
disponíveis.

A VAGASX utiliza tecnologia necessária para garantir uma experiência segura. Para isso, é importante ler a
política de segurança e privacidade, juntamente com os Termo de Uso e Permissões VAGASX para que
possa ter o conhecimento das cláusulas aplicadas.
INFORMAÇÕES PESSOAIS
A VAGASX solicitará as informações como nome de usuário, nome completo, e-mail, endereço, telefone de
contato, entre outros, para fins de cadastro. Estes dados são necessários para garantir os serviços e
funcionalidade do sistema, com maior assertividade e segurança para o usuário.

Assim, o usuário está de acordo com os dados previstos e autoriza a VAGASX a preservar todos os seus
dados pessoais, como o endereço de e-mail, dados de acesso e endereços de IP, para obter um melhor
entendimento dos resultados para o aprimoramento dos dados, bem como autoriza a divulgação do
conteúdo.

A VAGASX fará uma análise dos dados enviados, que estarão sujeitos a uma verificação das informações
fornecidas. Sendo assim, todo o conteúdo apresentado pelo usuário é de sua responsabilidade,
respondendo pelas informações falsas e demais relacionadas a este conteúdo.

As informações pessoais que forem passadas à VAGASX pelos usuários serão coletadas por meios éticos
e legais, podendo ter um ou mais propósitos, sobre os quais os usuários serão informados.

Os usuários serão avisados de quais informações suas estarão sendo coletadas antes do instante dessa
coleta, ficando a opção de escolha para fornecimento ou não dessas informações sob responsabilidade do
usuário, o qual também terá ciência das consequências de sua decisão.

INFORMAÇÕES GERAIS

O usuário declara estar ciente de que a VAGASX não assume qualquer responsabilidade por roubo, perda,
alteração e/ou utilização das informações prestadas, e de seu total conteúdo, inclusive na hipótese de
informações prestadas aos prestadores de serviços terceirizados.

As informações pessoais dos clientes finais coletadas são guardadas de acordo com padrões rígidos de
confidencialidade e segurança e não são repassadas a terceiros, exceto se expressamente autorizado pelo
cliente final ou por força de lei. Contudo, devido ao atual estado de desenvolvimento tecnológico, não
podemos garantir segurança absoluta para suas informações pessoais.

Todos os textos, imagens, sons e/ou aplicativos exibidos são protegidos pelos direitos autorais, não sendo
permitido modificar, reproduzir, armazenar, transmitir, copiar, distribuir ou utilizar esses recursos de

quaisquer outras formas para fins comerciais sem o consentimento prévio e formal da VAGASX, sob pena
de responsabilização civil e criminal.

Caso tenha alguma dúvida, sugestões, reclamações e outras informações, favor entrar em contato com a
nossa equipe de atendimento, através do e-mail: dpo@vagasx.com.br.

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
A VAGASX é uma plataforma web, site responsivo, podendo ser acessado de qualquer dispositivo.

A VAGASX pode ser utilizada por serviços de administração de contratos de cartão de crédito e/ou de
gestão de contratos online terceirizados, bem como de monitoração de tráfego, entre outras, que em alguns
casos, podem exigir informações dos usuários. Este termo não é aplicado às informações que são feitas
pelos mesmos e por eles armazenadas e usadas.

O website poderá conter links ou frames de outros sites, que podem ou não ser parceiros da VAGASX.
Esses links e frames são disponibilizados buscando, tão somente, proporcionar mais um benefício para os
usuários. Vale ressaltar que a inclusão desses links e frames não significa que a VAGASX tenha
conhecimento, concorde ou seja responsável por eles ou por seus respectivos conteúdos. Você deverá
consultar as políticas de privacidade dos outros websites, uma vez que não temos controle sobre
informação que é submetida ou coletada por tais terceiros.
Para fins administrativos, eventualmente a Companhia poderá utilizar “cookies”(*), sendo que o usuário
pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para informá-lo quando os mesmos
estiverem acionados ou para evitar que sejam acionados.
(*) Cookies: tecnologia utilizada para fornecer informações personalizadas de um website. Um “cookie” é um elemento de dados que
um website pode enviar para o seu navegador, que poderá, então, armazená-lo em seu sistema. Utilizamos cookies, para que
possamos melhor atendê-lo quando você retornar ao nosso website. Você poderá configurar seu navegador para avisá-lo quando você
receber um cookie, dando a você a possibilidade de aceitá-lo ou não.

ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES
As datas de referência em relação aos serviços prestados pela VAGASX serão armazenadas em uma base
de dados, com padrões de segurança exigidos pelos órgãos competentes.

Os seus Dados poderão ser transferidos, armazenados e processados dentro e/ou fora do Brasil pela
VAGASX ou por nossos parceiros, de acordo com essa Política, além de seguir padrões aceitáveis de
segurança e confidencialidade, para fins de prestação dos serviços a você.

Caso você solicite a exclusão de seus Dados, a VAGASX poderá mantê-los somente:

a) pelo prazo necessário para defesa em processos judiciais, administrativos e arbitrais;
b) para cumprimento de obrigação legal;
c) para o exercício regular de direitos; e
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d) para fazer valer os direitos da VAGASX com base no contrato de assinatura e/ou termo de uso aplicável.

ENVIO DE E-MAIL
A VAGASX não envia os seus e-mails com anexos executáveis, como por exemplo: extensões .exe, .com,
.scr, .bat, entre outros. Os e-mails são enviados pela VAGASX, com o consentimento do usuário, que serão
devidamente identificados e podem ser desativados a qualquer tempo.

UTILIZAÇÃO DOS DADOS
Utilizamos os Dados, desde seu primeiro acesso aos Serviços, para:

a) Efetivar o fim proposto pela VAGASX;
b) Compreender como você usa os Serviços;
c) Selecionar e personalizar anúncios para você, dentro ou fora dos Serviços;
d) Fornecer, customizar e recomendar conteúdos e serviços;
e) Ofertar novos Serviços a você, inclusive aqueles cuja contratação você iniciou, mas não finalizou;
f)

Avaliar o desempenho e aprimorar os Serviços;

g) Prover suporte técnico e garantir a segurança e a funcionalidade dos Serviços;
h) Desenvolver, testar e aprimorar novos produtos e serviços;
i)

Realizar atividades de pesquisa e inovação relacionadas à performance e aprimoramento dos
Serviços;

j)

Processar informações de cobrança, enviar confirmações e atender a seus pedidos;

k) Enviar ofertas, informações sobre promoções, eventos e/ou anúncios em sua conta de e-mail, por
mensagem de texto, aplicativo de mensagens, ligação telefônica e notificação instantânea (push);
l)

Comunicar com você e responder quando você entra em contato com a VAGASX; e

m) Cumprir com os termos de uso dos serviços e dar cumprimento às finalidades nele previstas.

SEGURANÇA
A VAGASX garante a segurança no acesso ao website da empresa, nas transações e na troca de
informações reservadas com os clientes, usuários, em áreas específicas, por meio do processo de
criptografia dos dados em HTTPS, os quais são enviados por meio do código fonte. Contudo, devido ao
atual estado de desenvolvimento tecnológico, não podemos garantir segurança absoluta para suas
informações pessoais.

Ao cadastrar-se no VAGASX, o usuário entende que o acesso é feito mediante login e senhas individuais,
de uso pessoal, intransferível e de conhecimento exclusivo do respectivo usuário.

Os clientes e usuários responsabilizam-se por si, seus empregados e/ou prepostos pelo resguardo de suas
senhas, não as repassando a terceiros.

Recomenda-se a verificação desta Política de Segurança e Privacidade e os outros termos legais aqui
contidos sempre que você acessar ou utilizar o VAGASX.
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