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Política de Privacidade 

 

A Manager Consultoria em Informática EIRELI – Manager reconhece a importância da 
privacidade de dados pessoais e, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD, deseja que você se familiarize com a maneira como ocorre a coleta, 
armazenamento e o tratamento dos seus dados. 

Esta Política de Privacidade descreve as práticas adotadas quanto aos dados coletados 
que estejam disponíveis ao público, em formulários impressos ou digitais por meio do 
“website“, prestadores de serviço e/ou aplicativos para dispositivos móveis, operados e 
controlados pela Manager. 

Ao fornecer os seus dados pessoais à Manager, você aceita os termos e condições desta 
Política de Privacidade. 

 

1. Atividades a partir da coleta de dados 

Ao coletar os seus dados pessoais, como: nome, e-mail, telefone, estado de atuação 
profissional, a Manager objetiva oferecer seus produtos que são comercializados e/ou 
por si desenvolvidos. 

Da mesma forma, a Manager somente terá acesso aos seus dados, desde que sejam 
fornecidos espontaneamente ou caso estejas participando de congressos/feiras da área 
médica, objetivando enviar-lhe novas funcionalidades de seus produtos e a melhoria em 
seu ambiente de trabalho que os produtos por si comercializados proporcionam, pois 
todos são concebidos no intuito de incrementar suas receitas, bem como, auxiliar na 
gerência das organizações da área médica, público alvo da Manager.  

Quando você acessa o “ website “, a Manager também poderá receber automaticamente 
o protocolo de internet do seu computador e endereço de IP, por meio dos cookies de 
sessão, com o intuito de obter informações que possamos mensurar o local em que a 
Manager deve concentrar suas energias e oferecer seus produtos. Ao entrar com o seu 
login na sessão do cliente, seus dados e atividades são armazenados, entretanto, isso 
acontecerá, somente se fores clientes das soluções oferecidas pela Manager. 

A Manager não vende, comercializa ou transfere para terceiros suas informações 
pessoalmente identificáveis. Isso não inclui terceiros confiáveis que auxiliam a Manager 
na operação do seu site, na realização de seus negócios ou na sua manutenção, desde 
que essas partes concordem em manter essas informações confidenciais. A Manager 
pode, da mesma forma, divulgar suas informações quando acredita que a divulgação é 
apropriada para cumprir a lei, aplicar as políticas do nosso site ou proteger os nossos ou 
outros direitos, propriedades ou segurança. No entanto, informações de visitantes não 
pessoalmente identificados podem ser fornecidas a terceiros para marketing, publicidade 
ou outros usos. 
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Ocasionalmente, a nosso critério, a Manager pode incluir ou oferecer 
produtos ou serviços de terceiros em nosso site. Esses sites de terceiros 
têm políticas de privacidade separadas e independentes.  

Portanto, a Manager não tem responsabilidade nem obrigação pelo conteúdo e 
atividades desses sites vinculados. 

2. Finalidades para o tratamento de seus dados pessoais 

2.1. A partir do fornecimento de seus dados pessoais, seja no cadastro inicial ou de 
atualização, ou para dar andamento à uma transação, você está de acordo e consente 
com os tratamentos de dados especificados nesta Política, bem como, para que 

a) A Manager possa entrar em contato para oferecer seus produtos e serviços; 
b) Envio de newsletters referentes ao tema Gestão da saúde; 
c) Envio de convites para participação em “ webinars “ , workshops e eventos; 
d) Comunicações referentes aos nossos produtos e soluções;  
e) Envio de material solicitado, por meio do preenchimento de nossa página na 

internet; 

2.3. Uma vez sendo de interesse em alguma solução, a utilização desses dados, com o 
objetivo comercial, poderá ser enviada para os parceiros das soluções comercializadas 
pela Manager; 

2.4. Poderemos compartilhar informações de seus dados entre os membros da direção 
da empresa para as análises estratégicas e comerciais poderão ocorrer, principalmente, 
após houver sido demonstrado interesse em nossas soluções; 

2.5. Atendimento de interesses legítimos pela Manager, uma vez que o próprio 
interessado é quem solicita informações e fornece os dados quando obtém 
conhecimento dos benefícios dos produtos produzidos e/ou comercializados pela 
Manager; 

2.6. Observação: Caso, a qualquer momento, você queira cancelar a inscrição de 
recebimento de futuros e-mails, incluiremos instruções detalhadas de cancelamento de 
inscrição na parte inferior de cada e-mail; 

2.7. A Manager se resguarda no direito de, se necessário ou lhe for exigido fiscal, judicial 
ou administrativamente por autoridades governamentais diversas, o fornecimento de 
seus dados para cumprimento legal e/ou processual. 

2.8. Com o objetivo de proteger os seus dados pessoais, a Manager adota as melhores 
práticas de mercado para que eles não sejam acessados indevidamente ou, de alguma 
forma, violados. 
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3. Como são tratados os seus dados 

A Manager adota as melhores práticas de Segurança da Informação, 
priorizando a segurança e proteção dos dados pessoais, colaboradores, parceiros e 
clientes. Assim, implementa uma variedade de medidas de segurança, técnicas e 
organizacionais, quando obtém acesso aos dados pessoais das partes envolvidas. 

Sempre que possível é priorizada a anonimização dos dados pessoais, em casos 
específicos de análise de dados, e a adoção de medidas técnicas como prevenção à 
violação da privacidade dos dados pessoais.  

Em situações específicas, a Manager poderá ter acesso aos dados pessoais atuando como 
operador no intuito de prestar suporte técnico aos seus clientes. Entretanto, na 
ocorrência dessa situação, após atingido os objetivos, os dados são excluídos de maneira 
segura por seus profissionais. 

Após o término de seu contrato, ou mesmo de negociações preliminares, a Manager 
reserva-se no direito de excluir os seus dados, armazenando somente aqueles 
necessários para o cumprimento de suas obrigações legais. 

4. Como são exercidos os seus direitos, como titular de dados pessoais 

Em conformidade ao artigo 18 da LGPD, os direitos dos seus 
clientes/colaboradores/parceiros e/ou qualquer outro interessado, igualmente titular de 
dados pessoais, são preferencialmente atendidos de forma automatizada. Isso é, os 
direitos podem ser exercidos diretamente pelo associado, por meio do “website” ou e-
mail da Manager, para agilidade no exercício dos direitos.  

4.1. Como regra, a Manager coleta e trata o mínimo de dados pessoais, sendo aqueles os 
necessários à identificação do titular (cliente ou prospect) perante a própria Manager. 

4.2. A Manager pode realizar o uso compartilhado de dados pessoais dos seus 
clientes/prospects com empresa provedora de serviço de hospedagem da plataforma 
(data center), prestadores de serviço para a manutenção da plataforma, prestadores de 
serviço de hospedagem de “e-mail“, plataformas de gerenciamento de eventos, bem 
como prestadores de serviço contratados eventualmente para cursos e eventos. 

5. Considerando 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento e com efeito 
imediato. Sendo assim, solicitamos que a revise com frequência para esclarecimentos e 
informações atualizadas. 

Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais: 
Groth Advogados Associados S/S 
Av Hercílio Luz, 639, sl 209, Ed Alpha Centaury, Centro, Florianópolis 
Telefones: (48) 3028-4959 / 98858-2076 
E-mail: lgpd@mngs.com.br   
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