Política de privacidade
A equipe do SITE MINHA RENDA está engajada em preservar a sua
privacidade.
O objetivo deste documento é informar quais dados são obtidos dos usuários
e visitantes do site, bem como de que forma essas informações são utilizadas.
Convém alertar, que se você não pactua com a natureza desta política, não
recomendamos que faça download dos nossos materiais nem se utilize de
quaisquer serviços disponibilizados neste ambiente.

Coleta de informações
As informações dos usuários e visitantes do site poderão ser obtidas de duas
maneiras:
Informações fornecidas pelos próprios usuários e visitantes: Coletamos
as informações de identificação pessoal, como nome, e-mail, idade, sexo e
profissão, via preenchimento de formulário, tanto para download de
materiais quanto para contato com a nossa equipe.
Informações fornecidas pelo navegador: Quando o site é visitado, é
inserido um ‘cookie’ no navegador de acesso do visitante. Este ‘cookie’ é
inserido através do Google Analíticas e as informações como endereço de
IP, localização geográfica, tipo de navegador, sistema operacional, duração
da visita e páginas visitadas são coletadas anonimamente. Há a possibilidade
de navegar no modo anônimo, desabilitando os ‘cookies’ do navegador.

Uso das informações pessoais
O e-mail é utilizado para atividades de retorno de contato, entrega de
conteúdo ou materiais solicitados pelos usuários ou visitantes no ato do
preenchimento do formulário. Poderá ser usado também para comunicados
importantes. Esta comunicação poderá ser suspensa a qualquer momento via
cancelamento
de
assinatura.
As informações coletadas poderão ser usadas como pesquisas ou estatísticas
e não serão reveladas abertamente, a menos que autorizadas explicitamente.
Jamais serão solicitadas informações pessoais como CPF, RG, Telefone,
Endereço ou qualquer outra que não seja o seu nome e e-mail. Informações
como idade, sexo e profissão também poderão ser solicitadas apenas para
fins estatísticos.

Acesso às suas informações
Somente a equipe do SITE MINHA RENDA poderá ver suas informações.
Nenhuma informação pessoal poderá ser divulgada publicamente, nem
vendida, nem alugada ou qualquer outro meio que se classifique como
permuta
ou
recompensa
financeira.
A estrutura do site está alicerçada em um ambiente de boas práticas de
segurança. Entretanto, nenhum ambiente da Web é 100% seguro contra
invasões, e neste único caso, não podemos nos responsabilizar pelos danos
ocorridos.

Compartilhamento nas redes Sociais
Ao compartilhar qualquer um dos nossos conteúdos pelos botões de
compartilhamento do site, o usuário ou visitante estará publicando por meio
de seu perfil da rede selecionada. Nós não temos acesso a estes dados nem
publicaremos conteúdo em nome desses usuários.

Solicitação de alterações ou exclusão de
informações
O usuário cadastrado poderá optar por não receber mais informações de
qualquer tipo de e-mail do SITE MINHA RENDA. Em todos os e-mails que
enviamos há sempre um link nas últimas linhas para realizar este
cancelamento.
Para alterar suas informações pessoais ou mesmo eliminá-las de nossa base
de dados, basta enviar um e-mail através da página de contato do site.

Ambiente seguro
Todo o site possui uma camada de proteção adicional na transmissão de
dados entre seu computador e o servidor. Usamos o protocolo HTTPS com
SSL, que cria uma comunicação única entre cliente e servidor, dificultando
invasões ou interceptações na comunicação.

Servidor de Hospedagem
O website SITE MINHA RENDA está hospedado em um servidor VPS
com Home host. Está configurado em um SO Ubuntu 16.04.4 x64, 25Gb
expansíveis, situado na região de Rio de janeiro.
Todas as comunicações são transmitidas através de SSL (HTTPS), um
sistema poderoso contra invasões. Há também uma preocupação constante

com a segurança física, e é composta por vigilância local 24/7/365 contra
entradas não autorizadas. Cada local possui câmeras de segurança que
monitoram as instalações, bem como cada área do Datacenter. Há leitores
biométricos de acesso para cada instalação.
As instalações são discretas, de modo a não chamar a atenção do lado externo
e adere aos rigorosos padrões do governo local e federal.

Alterações na Política de privacidade
Em busca de melhorias, esta política pode passar por atualizações. Quando
isso ocorrer, o usuário será avisado por e-mail, mas em nenhuma hipótese
suas informações pessoais serão compartilhadas sem a sua autorização.
Em todas as páginas de captura de informações pessoais do usuário ou
visitante, nos comprometemos em deixar um link visível de nossa política de
privacidade.
Caso queira entrar em contato, utilize a página contato para sugestões,
dúvidas ou reclamações.

