POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade do site Jornal Oficina Brasil (JOB) para proteção e manutenção
da privacidade, proteção e sigilo dos dados pessoais de seus usuários e visitantes, em
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/18 (“LGPD”), tem
a seguinte normatividade de aplicação:
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Todas as informações inseridas pelos usuários e visitantes do JOB no cadastro
serão de uso exclusivo do JOB, sendo incorporadas ao banco de dados da
empresa administradora do site a Germinal Editora e Marketing Ltda., e tratadas
de acordo com as melhores práticas em proteção de dados pessoais e
segurança da informação.
Para navegar em áreas exclusivas do site e no fórum é necessário e obrigatório
que o usuário preencha o cadastro. Nosso objetivo é identificar o leitor e
conhecer suas preferências. O cadastro será o meio de contato com o Jornal
Oficina Brasil. Por isso, o usuário deve fornecer dados pessoais verdadeiros,
precisos, atuais e completos, bem como manter atualizadas essas informações.
Ao se cadastrar, o usuário aceita os termos desta política de privacidade e as
condições de uso do site, tanto por meio da internet como por outras mídias.
O usuário será o único responsável pela confidencialidade e adequada utilização
de seu “login” e senha, criados no momento do cadastro.
O usuário pode alterar seus dados cadastrais a partir do “link” que se encontra
no menu superior de nossa “homepage”.
Nenhuma informação fornecida será divulgada sem a prévia autorização do
usuário, exceto em caso de cumprimento de ordem judicial.
As informações coletadas pelo Jornal Oficina Brasil trafegam e são armazenadas
de forma segura, com o uso de criptografia.
Para facilitar o acesso, será gerado um “cookie” no computador do usuário. Esse
“cookie” é um arquivo pequeno que será lido toda vez que o site for acessado,
fornecendo automaticamente permissão para a utilização de todas as áreas.
Ao se cadastrar, o usuário poderá fazer a opção por receber ou não avisos sobre
produtos e serviços do Jornal Oficina Brasil (contato via e-mail, telefone e SMS).
Esta decisão poderá ser feita no ato do cadastramento ou a qualquer momento.
Ao se cadastrar, o usuário poderá fazer a opção por receber ou não avisos sobre
produtos e serviços de nossos parceiros (contato via e-mail, telefone e SMS).
Esta decisão poderá ser feita no ato do cadastramento ou a qualquer momento.
Para deixar de receber nossas comunicações via e-mails, nossos clientes podem
realizar o descadastro no link contido no rodapé de todas as nossas mensagens
de e-mail ou entrar em contato pelo telefone 11-2764-2877 ou enviar um e-mail
para forum@oficinabrasil.com.br. O prazo para remoção é de até 48 horas.
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É possível que o usuário exerça seus direitos previstos na LGPD, dentre eles: i)
A confirmação da existência de tratamento dos dados pessoais e acesso a esses
dados; ii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; iii)
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a LGPD; iv) portabilidade dos dados
pessoais, mediante requisição expressa e autenticada; v) eliminação de dados
tratados com consentimento do usuário, em observância aos prazos de guarda
aplicáveis; vi) obtenção de informações sobre entidades públicas e privadas com
os quais a JOB eventualmente compartilhe seus dados; vii( informações sobre a
possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências da
negativa; viii) revogação do consentimento, quando aplicável, nos termos da
LGPD.
Para exercer os seus direitos previstos na LGPD, envie sua requisição para o
nosso Departamento de Dados Pessoais, por intermédio do contato
dpo@oficinabrasil.com.br
A JOB manterá os dados pessoais tratados, pelo menos, pelo tempo que o
usuário possuir vínculo conosco e/ou enquanto durar o consentimento, quando
aplicável. Após o encerramento destas hipóteses, nós manteremos os dados
pessoais pelos prazos que forem necessários para cumprir a legislação
aplicável.
Em caso de dúvidas sobre cadastramento, envie um e-mail para
site@oficinabrasil.com.br. Ou, caso sua dúvida seja sobre esta Política de
Privacidade, envie um e-mail para o nosso o nosso Departamento de Dados
Pessoais, por intermédio do contato dpo@oficinabrasil.com.br.
O Jornal Oficina Brasil poderá modificar esta Política de Privacidade a qualquer
tempo. As alterações estarão sempre presentes neste espaço, de modo que os
usuários e visitantes tenham integral conhecimento.

