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A DATAMINER (DATAMINER DADOS, INFORMACOES E DOCUMENTOS LTDA – CNPJ nº
07.164.132/0001-06, nome fantasia DATAHUB) mantém o seu website institucional no
domínio <datahub.com.br> (“Site”) com o objetivo o visitante (“Você”), possa conhecer
nossos produtos e serviços e entrar em contato conosco. Nosso Aviso de Privacidade
apresenta brevemente a forma como os seus dados pessoais são utilizados quando do
acesso e uso das funcionalidades do nosso website.
Este documento tem por objetivo apresentar as principais diretrizes utilizada pela
DATAMINER com a transparência e o respeito ao tratamento de Dados.
Ao navegar nos Sites da DATAMINER, utilizar seus Aplicativos ou soluções disponíveis
nos Sites e Aplicativos, a DATAMINER poderá coletar Dados sobre:
•

Você: CPF, Nome, Telefone, e-mail, Cargo Empresa que Trabalha e outros;

•

Seu comportamento de navegação nos Sites ou nos aplicativos da
Dataminer: Como cliques em telas e botões no nosso Site e aplicativos, páginas
visitadas, links acessados e dados vistos por Você.
1. DA UTILIZAÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS
•

Solicitações de Informações e Preenchimento de formulários – seja na
solicitação de informações, acesso a Plataforma DataHub ou pedido de orçamentos,
Você poderá preencher formulários distintos, e sempre que Você o fizer, utilizaremos
os dados fornecidos somente para a finalidade relacionada a solicitação mencionada em
seu envio do formulário, de acordo com a descrição apresentada em nosso website.
•

Comunicações e mensagens – utilizaremos os seus dados (informados nos
formulários) para nos comunicarmos com Você a respeito de produtos, serviços e outros
assuntos solicitados por Você.
•

Cookies e Monitoramento do Site – utilizamos tecnologias de monitoramento e
obtenção automatizada de dados em nosso Site, tais como cookies e outras. O objetivo
principal da coleta de dados está na coleta de dados estatísticos sobre a navegação em
nosso Site para que possamos estar em constante aprimoramento de nossas ofertas,
adequadas as necessidades de nossos clientes.
•

Obrigações legais – de acordo com a LGPD, a DATAMINER está sujeita a algumas
obrigações legais ao disponibilizar o Site a Você, dentre elas está a coleta e guarda de
registros (logs) dos acessos e atividades no Site.

2. DADOS PESSOAIS E SUA UTILIZAÇÃO
A DATAMINER utiliza somente informações e Dados Pessoais, quando necessários ao
atendimento de suas finalidades legítimas:
•

Informações Cadastrais e de Contato – Nome, Endereço, Telefone, E-mail, Cargo,
Empresas que Você trabalha, Ramo de atividade da Empresa, Porte da empresa, além
do conteúdo escrito em suas mensagens.
•

Dados de Navegação – informações sobre sua navegação no site, tais como,
páginas acessadas e os conteúdos buscados.
•

Dados (logs) de acesso – de acordo com à legislação aplicável, coletamos e
armazenamos pelo prazo determinado pela lei os registros de acesso oriundos da sua
interação com o Site, incluindo número de IP, data e hora.
•

Informações de Redes Sociais e Outras Plataformas de CRM – caso Você faça
contato com o nosso site por meio dos formulários de contato de Redes Sociais ou
CRMs, podemos coletar o seu Nome, Endereço, Telefone, E-mail, Cargo, Empresas que
Você trabalha, Ramo de atividade da Empresa, Porte da empresa, além do conteúdo
escrito em suas mensagens.

3. UTILIZAÇÃO DE COOKIES E PLATAFORMAS DE COLETA AUTOMATIZADA DE DADOS
O que são cookies?

Os cookies são pequenos arquivos de texto que um site, quando visitado, coloca no
computador do usuário ou no seu dispositivo móvel, através do navegador de internet
(browser). A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo numa
próxima visita. Usamos o termo cookies nesta política para referir todos os arquivos que
recolhem informações desta forma.
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o usuário, no entanto, se
já for nosso cliente poderemos monitorar as suas visitas ao site desde que, pelo menos,
por uma vez, tenha iniciado a sua navegação a partir de alguma comunicação enviada
por nós, por exemplo, SMS e e-mail.
Os cookies recolhem também informações genéricas, designadamente a forma como os
usuários chegam e utilizam os sites ou a zona do país/países através do qual acedem ao
site, etc.
Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências.
A qualquer momento o Você pode, através do seu navegador de internet (browser)
decidir ser notificado sobre a recepção de cookies, bem como bloquear a respectiva
entrada no seu sistema.

Em geral os cookies possuem uma data de expiração. Sendo que alguns deles são
excluídos automaticamente tão logo Você feche o navegador (os conhecidos cookies de
sessão), existem que ficam armazenados por mais tempo, até que sejam excluídos
manualmente (cookies persistentes).
A DATAMINER não se responsabiliza pelo uso de cookies por terceiros. Desta forma,
sugerimos que Você limpe seus dados de navegação regularmente.
4. REMOVER OU BLOQUEAR COOKIES
Para saber quais cookies estão instalados no seu dispositivo, utilize as configurações do
seu navegador. Nele Você terá todas as explicações necessárias para conhecer, excluir
ou restringir os cookies.
A recusa de uso de cookies no site, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a
algumas das suas áreas ou de receber informação personalizada.
5. LINKS PARA OUTROS WEBSITES
Nosso website possui links e hyperlinks para, e detalhes de, websites terceiros. Não
temos o controle sobre, e não somos responsáveis pelas políticas aplicadas aos mesmos
terceiros e suas práticas.
6. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Os dados coletados a partir de sua interação com o Site não serão compartilhados com
terceiros e não serão utilizados em nossos produtos de Big Data e Analytics.
A DATAMINER poderá realizar o uso compartilhado de alguns de seus dados com
fornecedores contratados para exercer atividades em nome da DATAMINER. Para estas
situações, tais fornecedores de sistemas, atuarão como processadores e estão
adequados com as Políticas de Tratamento de Dados previstas pela Lei Geral de
Proteção de Dados.
7. SEGURANÇA DE DADOS
A DATAMINER protege a segurança durante o acesso aos Sites, por meio do processo
de criptografia dos Dados, utilizando o protocolo de segurança Secure Socket Layers
(SSL) que comprova a autenticidade dos Sites, assim como assegura a integridade e a
confidencialidade dos Dados durante a sua transmissão.

Armazenaremos as informações fornecidas por Você em nossos servidores, garantido
sua segurança.

8. CANAIS DE ATENDIMENTO
Se você estiver com qualquer dúvida a respeito de nossa Aviso de Privacidade, pode
utilizar a Central de Atendimento da Dataminer, pelo telefone 11 3797-6344, de 2ª a 6ª,
das 9h às 18h.
Você também pode solicitar informações através do e-mail: contato@datahub.com.br

