POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Política da Privacidade da UMA, tem por objetivo demonstrar nosso compromisso em
sempre tratar os seus dados pessoais com segurança, privacidade e transparência.
É nossa responsabilidade garantir que estamos atendendo todos os requisitos legais
relacionados à proteção de seus dados pessoais, além de proteger os seus direitos.
A qualquer momento você poderá corrigir ou retificar os dados pessoais que
controlamos, caso estejam desatualizados ou incompletos.
Você poderá excluir, bloquear ou solicitar seus dados a qualquer momento.
Utilizamos seus dados pessoais para:
•

Nos comunicar com você;

•

Envio de informações sobre cursos, treinamentos, vivências, artigos, mentorias,
pesquisas, análises, lives e interações on line;

•

Atendimento de solicitações e dúvidas;

•

Contato por telefone, e-mail, SMS, Whatsapp ou outros meios de comunicação;

•

Personalizar sua experiência selecionando conteúdos de acordo com seus
interesses;

•

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória, se for o caso;

•

Aprimorar e analisar novos serviços;

O UMA poderá compartilhar os seus dados caso você solicite. Sempre que efetuado, o
compartilhamento de dados será realizado dentro dos limites e propósitos do nosso
negócio e de acordo com a legislação aplicável.
Como titular de dados pessoais, você pode exercer seus direitos frente aos controladores
dos seus dados pessoais. Elencamos abaixo quais são esses direitos: (i) confirmação da
existência de tratamento de dados pessoais; (ii) acesso aos dados pessoais; (iii) correção dos
dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) eliminação dos dados pessoais;
(v)

revogação do consentimento; (vi) anonimização, bloqueio, eliminação de dados

desnecessários ou excessivos; (vii) portabilidade e direito de petição com relação aos seus
dados pessoais.
Quando a utilização dos dados pessoais tiver como base o consentimento pelo titular este
será coletado de forma livre, informada, destacada, específica e legítima.
O titular poderá alterar suas concessões de consentimento, conceder novas permissões ou
retirar seu consentimento por meio dos canais de atendimento disponibilizados no website
da UMA.
O UMA tratará seus dados enquanto seu consentimento estiver em vigor e/ou enquanto
durar a prestação de serviços. Mas poderá manter seus dados para cumprimento de
obrigação legal, se for o caso.
Ao utilizar fornecedores elegemos empresas idôneas e que respeitam as regras de
privacidade e proteção de dados, além de exigir que estes cumpram regras de tratamento
de dados conforme disposto na legislação vigente.
Os dados pessoais coletados são tratados nos termos previstos na Lei Geral de Proteção de
Dados e demais legislações que regem a privacidade e a proteção de dados.
Os dados pessoais são tratados de acordo com as melhores práticas de segurança, adotando
as medidas físicas, administrativas e lógicas proporcionais a sensibilidade, volume, formato
e métodos de tratamento utilizados para proteger as informações contra perda, uso e acesso
indevidos, divulgação, alteração e destruição não autorizadas.
O UMA reserva-se o direito de alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer
momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal como para adequação e conformidade
com relação a lei ou norma que tenha força jurídica equivalente.
Se o titular dos dados verificar que alguma disposição não está sendo cumprida ou em caso
de qualquer dúvida em relação às disposições desta Política entre em contato conosco do email: contato@programauma.com.

Sobre os Cookies
Cookies são arquivos ou informações que podem ou não ser armazenadas em seus
dispositivos quando você visita nosso site.

Utilizamos cookies para facilitar o uso e melhor adaptar serviços de seus interesses e
necessidades, bem como, para auxiliar e melhorar nossos conteúdos. Os cookies
também podem ser utilizados para melhorar nossas atividades e experiências futuras
em nossos serviços.
Por meio de cookies, nosso site armazena informações sobre as atividades do
navegador, incluindo endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades, que
poderão compreender dados como o endereço IP, as ações efetuadas no site, as páginas
acessadas, as datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do site e as
informações sobre o dispositivo utilizado, navegador e serão utilizados apenas para fins
estatísticos e de métricas dos serviços disponibilizados, para a investigação de fraudes
ou de alterações indevidas, não tendo como finalidade o fornecimento dos dados a
terceiros sem autorização expressa do titular.
Os cookies são essenciais para que o nosso site permita que você navegue
corretamente, bem como faça o uso de todas as funcionalidades disponíveis.
Os cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem no site da UMA,
fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o tempo de visita ao site e quaisquer
problemas encontrados, como mensagens de erro.
Os cookies permitem que a página da UMA se lembre de suas escolhas, para
proporcionar uma experiência personalizada. Também, possibilitam que os titulares
possam assistir vídeos e utilizem ferramentas sociais, campos para comentários, fóruns,
dentre outros.
Os cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo relevante e do interesse dos
titulares e podem ser utilizados para apresentar publicidade com um maior
direcionamento ou limitar o número que esta é veiculada, nas páginas da UMA.
A qualquer momento você, titular dos dados, poderá revogar a sua autorização quanto
à utilização dos cookies, utilizando, para tanto, as configurações de seu navegador de
preferência.

