POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Respeitamos sua privacidade e queremos que você saiba quais as informações
coletadas sobre você e o que fazemos com essa informação.
A Política de Privacidade a seguir apresentada aplica-se a todas as informações
disponibilizadas por meio da utilização do site [Entretanto] (“Site”).
O Site é um website de propriedade da PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., com
sede na Rod. Anhanguera, km 317 + 400m, Bloco B, Módulo 27, Jardim Salgado Filho,
no município de Ribeirão Preto (SP), CEP 14.079-000, (a “PEARSON”).
Você poderá entrar em contato conosco pelo telefone (16) 3238-6444 ou pelos meios
digitais disponibilizados no Site.

INFORMAÇÕES COLETADAS
Para acessar o Site você terá que inscrever-se e fornecer algumas informações
pessoais, incluindo nome completo, endereço de e-mail e login para acesso, e deverá
mantê-los atualizados. Outras informações pessoais adicionais poderão ser solicitadas,
sendo-lhe opcional o compartilhamento conosco.
Podemos coletar informações a partir do seu acesso, como, por exemplo, o tipo de
navegador de Internet que você está usando, o tipo de sistema operacional do
computador que está usando, a localização geográfica da qual está acessando o Site.
Quando você usa um dispositivo móvel (por exemplo, um tablet ou smartphone) para
acessar o Site, podemos acessar, coletar, monitorar dados armazenados em seu
dispositivo. Ao acessar o Site, acompanharemos os ambientes mais acessados por
você, quanto tempo você navega e quais as atividades que você realiza. Ainda
coletamos os contatos realizados conosco.

INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS
Em geral, utilizamos as informações por você fornecidas para adequar e melhorar os
serviços oferecidos. Não vendemos ou de outro modo divulgamos suas informações,
com exceção aos termos a seguir apresentados.
Algumas informações, incluindo as informações do seu perfil, pessoais ou não, poderão
ser compartilhadas com terceiros.

A PEARSON poderá compartilhar as informações recebidas com empresas que fazem
parte do mesmo grupo de empresas à qual faz parte, ou que se tornem parte deste
grupo.
Também podemos compartilhar suas informações com empresas parceiras, que
poderão oferecer-lhe serviços ou produtos que possam ser de seu interesse.
Além disso, podemos divulgar suas informações: (i) em caso de exigência legal; (ii) em
caso de investigação de atividade suspeita ou atividade ilegal, a nosso critério.
As informações coletadas poderão ser transferidas a terceiros, em caso de venda ou
transferência parcial ou total dos nossos ativos ou negócios. Nestes casos, envidaremos
esforços para que o cessionário utilize suas informações nos termos da presente Política
de Privacidade.
A fim de mantê-lo informado sobre os nossos serviços, poderemos enviar e-mails e
anúncios para a melhoria contínua do Site.

PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS
Nós nos preocupamos com você, e tomaremos as medidas razoáveis e apropriadas
para garantir a segurança das informações que você fornece, protegendo-as contra mau
uso ou acesso não autorizado, divulgação ou alteração.
Lembramos que você é responsável por sempre manter sigilo de sua senha e outras
informações de registro no Site.

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
Podemos permitir que terceiros publiquem anúncios publicitários dentro do Site e, para
tanto, terão acesso ao seu endereço de IP, podendo, inclusive, utilizar de outras
tecnologias, tais como cookies, JavaScript ou web beacons para avaliação da eficácia
dos anúncios. As informações fornecidas não permitem a sua identificação pessoal,
sendo utilizada tão somente para inclusão em um determinado segmento de
consumidor.

SITES TERCEIROS
O Site poderá disponibilizar links para outras páginas, de outros sites. Não podemos
nos responsabilizar pelo conteúdo de sites de terceiros, ou pela segurança de

informações divulgadas em tais sites. Dessa forma, recomendamos que você se informe
sobre as práticas e políticas de privacidade dos sites de terceiros antes de fornecer
qualquer informação pessoal.

CONCORDÂNCIA E ALTERAÇÕES
Mediante a utilização do Site, você manifesta sua concordância com esta Política de
Privacidade.
Se você não concordar com esta Política de Privacidade, não poderá utilizar o Site ou
os serviços nele oferecidos.
A Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer tempo.

