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1. Introdução

1.1. Como e quando coletamos informações pessoais

 Esta Política de Privacidade tem como objetivo dar maior transparência sobre como seus 

dados pessoais são coletados, usados e compartilhados pela Pragma Soluções Sustentáveis. Ela 

se aplica a todas as pessoas que interagem, online e off-line, com os serviços oferecidos pela 

Pragma.

 A Pragma Soluções Sustentáveis realiza o tratamento dos dados pessoais coletados com 

finalidades específicas segundo as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 

nº 13.709/18). 

 Toda pessoa é livre para recusar nossa solicitação de informações, mas pode ser que não 

forneçamos alguns dos serviços desejados. 

 O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em 

torno de privacidade e informações pessoais.

 Dados e informações pessoais são coletados apenas com sua interação direta preenchendo 

campos de formulários gerados dentro do nosso site ou em formulários aplicados pelos nossos 

consultores para participação em eventos, programas e serviços oferecidos pela Pragma. Em 

todos os casos, solicitamos sua concordância com a coleta e uso dos dados.

 Nosso site coleta automaticamente informação sobre seu comportamento de navegação, 

como as características do dispositivo pelo qual está acessando nosso site, dados de seu IP como 

data, hora e região dos acessos, informações de páginas acessadas ou termos procurados no site. 

 Estas informações são coletadas para podermos oferecer uma melhor experiência de 

navegação e serviços cada vez mais voltados ao interesse dos nossos leitores.
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 O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós e não 

podemos nos responsabilizar por suas respectivas políticas de privacidade.

 Não serão coletados dados sensíveis das pessoas como origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 

a uma pessoa natural.

 Os dados coletados no site são utilizados para identificar perfis, realizar estatísticas e 

divulgar e desenvolver produtos e serviços mais adequados ao perfil das pessoas que acessam 

nossas plataformas e são nossos parceiros.

 Quando armazenamos dados, os protegemos em meios comercialmente aceitáveis para 

evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizada. 

Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto 

quando exigido por lei.

 Mantemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o serviço 

solicitado e não mais do que a legislação vigente nos permite manter.

1.2. O que fazemos com as informações que coletamos

1.3 Por quanto tempo as informações são armazenadas
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2.1. O que são cookies?

2.2 Como usamos os cookies?

 Cookies são pequenos arquivos enviados ao seu computador por praticamente todos os 

sites que navegamos e tem o objetivo de identificar o computador ou celular, as páginas navegadas 

e links clicados além de personalizar o acesso e o conteúdo ao tipo de dispositivo que você utiliza. 

Não se preocupe! Cookies não afetam seu computador e não podem executar programas em seu 

nome, não oferecendo riscos para a segurança de seu dispositivo.

 Ao recebermos os cookies podemos coletar, tratar, armazenar e, eventualmente, 

compartilhar os dados de sua navegação com parceiros. Uma visita ao site da Pragma Soluções 

Sustentáveis poderá gerar, por exemplo, os seguintes tipos de cookies:

 Cookies relacionados a formulários

 Quando você envia dados através de um formulário como os encontrados nas páginas de 

contato, em buscas no site ou nos formulários de comentários, os cookies podem ser configurados 

para lembrar os detalhes do usuário para correspondência futura.

 A Pragma Soluções Sustentáveis utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação 

em nosso site. Cookies poderão ser usados para coletar, tratar, armazenar e eventualmente 

compartilhar com parceiros seus dados pessoais e informações de sua navegação.

2. Política de Cookies Pragma
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 Cookies relacionados a boletins por e-mail

 Este site oferece serviços de assinatura de boletim informativo ou e-mail e os cookies podem 

ser usados para lembrar se você já está registrado e se deve mostrar determinadas notificações 

válidas apenas para pessoas inscritas/não inscritas.

 Cookies de preferências do site

 Para proporcionar uma ótima experiência neste site, fornecemos a funcionalidade para 

definir suas preferências de como esse site é executado quando você o usa. Para lembrar suas 

preferências, precisamos definir cookies para que essas informações possam ser chamadas 

sempre que você interagir com uma página for afetada por suas preferências.

 Cookies relacionados a estudos e pesquisas

 Periodicamente, oferecemos pesquisas e questionários para fornecer informações 

interessantes, ferramentas úteis ou para entender nossa base de usuários com mais precisão. 

Essas pesquisas podem usar cookies para lembrar quem já participou numa pesquisa ou para 

fornecer resultados precisos após a alteração das páginas.

 É importante dizer que os cookies coletados pelo site da Pragma Soluções Sustentáveis 

são anônimos, ou seja, eles armazenam informações sobre o que você está olhando em nosso site, 

mas não sobre quem você é.

 É possível ajustar as preferências de cookies nas configurações do seu navegador favorito. 

Tenha em mente que a desativação poderá afetar a experiência de navegação em nosso site e 

alguns serviços podem não ser oferecidos integralmente.

2.3 É possível desativar cookies?
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 Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. A 

seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode encontrar através deste site.

 Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e 

confiáveis da Web, para nos ajudar a entender como você usa o site e como podemos melhorar 

sua experiência. Esses cookies podem rastrear itens como quanto tempo você gasta no site e 

as páginas visitadas, para podermos continuar produzindo conteúdo atraente.

 Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial do 

Google Analytics.

 Em cumprimento à regulamentação aplicável, quando de sua vigência, no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), 

a Pragma Soluções Sustentáveis respeita e garante a você, a possibilidade de apresentação de 

solicitações baseadas nos seguintes direitos:

• A confirmação da existência de tratamento;

• O acesso aos dados;

• A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

• O anonimato, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a Lei;

• A portabilidade dos dados a outro fornecedor;

3. Cookies de Terceiros

3.1 Exercício de direitos
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• A eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses de guarda 

legal e outras dispostas em Lei;

• A obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a Pragma 

Soluções Sustentáveis compartilhou seus dados;

• A informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser 

informado sobre as consequências, em caso de negativa;

• A oposição aos tratamentos realizados com fundamento em uma das hipóteses de dispensa 

de consentimento, em caso de eventual descumprimento ao disposto na Lei Geral de Proteção                   

de Dados;

• A revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados 

pessoais que afetem os interesses dos titulares de dados, respeitados os segredos comercial e 

industrial da Pragma Soluções Sustentáveis, tais como, mas não limitados, àqueles pautados em 

critérios de prevenção a fraudes ou de decorrentes de execução de contrato.

• A revogação do consentimento;
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• Se você tiver alguma sugestão ou dúvida sobre como lidamos com dados e informações pessoais, 

entre em contato conosco pelo endereço eletrônico contato@pragma.eco.br.

• Esta política começa a vigorar em junho de 2021.

4. Dúvidas e Sugestões

mailto:contato%40pragma.eco.br?subject=



