
  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE CATHEDRAL SOFTWARE  

 

A Cathedral Software está comprometida em resguardar a sua privacidade e proteger seus 

dados. Esta Política de Privacidade foi desenvolvida para esclarecer quais os dados pessoais são 

coletados, e como é realizado o tratamento, uso, armazenagem e proteção destes em nosso 

sistema, site e demais serviços. 

Para facilitar sua compreensão esta Política está dividida da seguinte forma:   

1. Quais são os dados pessoais coletados. 

2. Direitos dos titulares de dados. 

3. Aplicabilidade 

4. Uso anônimo 

5. Uso de COOKIES  

6. Armazenamento de seus dados pessoais 

7. Segurança 

8. Exatidão 

9. Uso do site por menores 

10. Links externos 

11. Alteração da nossa Política 

12. Contato 

 

1. Dados Pessoais coletados 

 

Os Dados Pessoais utilizados pela Cathedral Software são aqueles coletados por você 

e repassados a nós. 

  

Informações de contato:  informações fornecidas por você e que nos permite contatá-lo, como seu 

nome, endereço, e-mail ou número de telefone. 

Informações de login de conta: informações que sejam necessárias para lhe dar acesso ao 

sistema. Incluem seu endereço de e-mail e senha intransferível.   

Dados pessoais: informações como data de nascimento, sexo, religião.  



Informações sobre o computador/dispositivo móvel: informações sobre o computador ou 

dispositivo móvel que você utilize para acessar o sistema, como por exemplo, o endereço de IP, o 

tipo de sistema operacional e versão do navegador da web. 

Todos os dados informados por você na contratação do sistema são utilizados para 

atender suas solicitações e personalizar sua experiência como usuário. Ao fornecer informações 

à Cathedral Software você declara estar ciente e concordar com a coleta, uso e divulgação de 

informações que permitam a identificação pessoal nos termos e para os fins descritos nesta 

Política. 

 

2. Direito dos titulares de dados 

A Cathedral Software prioriza a sua privacidade e respeita todos os seus direitos, 

elencados na Lei Geral de Proteção de Dados e demais normas de proteção de dados, quais 

sejam: 

 Direito de acesso; 

 Direito de retificação; 

 Direito de exclusão; 

 Direito de confirmação sobre a existência de tratamento; 

 Direito de solicitar o bloqueio ou eliminação; 

 Direito à informação das entidades públicas ou privadas; 

 Direito de restringir o processamento; 

 Direito à revisão de decisão automatizada; 

 Direito de oposição a um tratamento; 

 Direito à explicação da lógica por trás da coleta dos seus dados; 

 Direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; 

 Direito de retirar o seu consentimento. 

Suas solicitações deverão ser expressas, através de e-mail (informado no site) e serão 

atendidas em até 5 (cinco) dias úteis. Nós o manteremos atualizados acerca do andamento da sua 

solicitação, caso a mesma demande mais tempo do que previsto. Também poderemos contatá-lo 

para obter informações em relação à sua solicitação, a fim de acelerar nossa resposta.  

Caso seja necessário, solicitaremos informações específicas suas para confirmar sua 

identidade e garantir seu direito de acessar seus dados pessoais e demais direitos. Esta é uma 

medida de segurança para garantir que seus dados pessoais não sejam divulgados a terceiros 

que não tenham direito de acessá-los.  

 



3. Aplicabilidade 

O acesso e uso desse site indica sua concordância com os termos desta Política. Caso 

não concorde com nossa Política, pedimos que não utilize o site. 

Esta Política é aplicável a este website, ao nosso sistema e aos demais serviços 

prestados pela Cathedral Software. 

4. Uso anônimo 

Em geral, a maior parte das páginas deste site é fornecida com fins informativos e é 

possível utilizar este site sem informar a Cathedral Software quem é você ou sem fornecer 

quaisquer dados pessoais seus. 

Em alguns momentos, no entanto, nós precisaremos de informações a seu respeito 

dependendo do uso que você fizer deste site. 

 

5. Uso de COOKIES 

De tempos em tempos é possível que informações sejam colocadas em seu computador 

de forma a aprimorar este site e os serviços que a Cathedral Software presta para você. Estas 

informações são normalmente chamadas de “cookies” e são utilizadas por muitos websites. 

 Cookies são dados armazenados no disco rígido ou no navegador de seu computador 

e não no site. Normalmente permitem a coleta de algumas informações sobre seu computador, 

incluindo endereço de protocolo de internet, sistema operacional do seu computador, tipo de 

navegador e endereço de quaisquer sites relacionados.  

O uso de cookies oferece benefícios a você, tais como acabar com a necessidade de 

digitar sua senha muitas vezes durante uma sessão. Ao demonstrar como e quando nossos 

visitantes utilizam este site, o uso de cookies permite que a Cathedral Software continue a 

aprimorar o site. Se você não desejar receber cookies, ou quiser ser notificado quando os mesmos 

forem colocados, você poderá habilitar seu navegador para que o faça, se o mesmo assim permitir. 

 Por favor, tenha em mente que se os cookies estiverem desabilitados, pode ser que 

você não consiga visualizar algumas partes deste site que podem melhorar sua visita. No entanto, 

não temos acesso ou controle sobre tais cookies. Este site também utiliza cookies para análise de 

tráfego do site e perfil demográfico anônimo dos visitantes. 

 

 

 



6. Armazenamento dos dados 

Nós usamos as medidas adequadas, descritas abaixo, para manter seus Dados 

Pessoais confidenciais e seguros. Entretanto, saiba que estas proteções não se aplicam a 

informações que você tenha escolhido compartilhar em áreas públicas, como redes sociais de 

terceiros. 

Pessoas que podem acessar seus Dados Pessoais: seus dados pessoais serão processados por 

nossos colaboradores ou agentes autorizados, desde que estes precisem ter acesso a tais 

informações, dependendo da finalidade para os quais seus dados pessoais tenham sido coletados. 

Medidas tomadas em ambientes operacionais: armazenamos seus dados pessoais em ambientes 

operacionais que usam medidas de segurança para prevenir acesso não autorizado. 

 

7. Segurança 

A Cathedral Software toma medida para evitar o acesso não autorizado e uso inapropriado 

de seus dados pessoais através do uso deste site. Embora sempre haja riscos associados ao 

fornecimento de dados pessoais, seja pessoalmente, por telefone, ou através da Internet ou outras 

tecnologias, e nenhum sistema de tecnologia é completamente seguro ou à prova de violação ou 

de “hackers”, a Cathedral Software buscou tomar as precauções necessárias apropriadas à 

natureza das informações para evitar e minimizar tais riscos com relação à utilização do site por 

você. 

8. Exatidão 

A Cathedral Software, por sua própria iniciativa ou mediante sua solicitação, deverá 

gratuitamente, restaurar, corrigir ou apagar quaisquer dados pessoais incompletos, inexatos ou 

desatualizados retidos pela Cathedral Software com relação à operação deste site. Por favor, 

consulte as informações de contato disponibilizadas abaixo nesta página, se houver, ou em outros 

locais neste site de forma a determinar a melhor forma de entrar em contato com a Cathedral 

Software para atualizar e/ou revisar seus dados pessoais e/ou optar por deixar de receber 

comunicados de marketing da Cathedral Software. 

 

9. Uso do site por menores 

A política da Cathedral Software é solicitar que menores de idade (a idade para que 

alguém seja considerado Menor é definida pela legislação do local onde você reside) não façam 



compras e não pratiquem outros atos legais neste site sem o consentimento de pais ou 

responsáveis legais, exceto se permitido pela legislação local aplicável. 

 

10. Alteração da nossa Política 

A Cathedral Software pode alterar esta Política ou desabilitar o acesso a este Site a 

qualquer tempo com ou sem aviso prévio. No entanto, na eventualidade desta Política ser alterada 

de forma substancial e adversa, a Cathedral Software informará esta alteração no início desta 

Política e na home page deste site por um período de 30 dias. Recomendamos a leitura desta 

Política de tempos em tempos para tomar conhecimento de quaisquer alterações. 

11. Contato 

Para fazer perguntas ou comentários sobre esta Política e nossas práticas de 

privacidade ou para fazer uma reclamação, por favor, entre em contato conosco por e-mail, 

telefone (informados no site) ou no endereço Avenida Nápoli, nº500, sala 1101, Ed. Plaza D’oro 

Office, Residencial Eldorado, Goiânia/Goiás. 

Receberemos e investigaremos qualquer reclamação sobre a forma como nós 

gerenciamos dados pessoais (incluindo reclamações sobre desrespeito aos seus direitos sob as 

leis de privacidade aplicáveis). 

 

 

 

 

 

 

 


