TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE SAGA TECNOLOGIA

Saga Tecnologia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
18.740.935/0001-70, com sede à Avenida Raja Gabáglia, nº 3.117 - 2º Andar, Conjunto 225 A
229, Bairro São Bento, Belo Horizonte – MG.
A SAGA TECNOLOGIA estabelece neste Termo de Uso e Política de Privacidade as condições
para utilização do seu site www.sagatecnologia.com.br / www.sasistemas.com.br, a fim de
conscientizar os seus usuários para um uso responsável e transparente.
O presente instrumento está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei 13.709/18).

Do Objetivo
O presente instrumento contém informações sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e
proteção dos dados pessoais dos usuários e/ou visitantes do site supracitado, com o objetivo
de demonstrar absoluta transparência e esclarecimentos acerca do gerenciamento de seus
dados.

Da Aceitação
A aceitação do presente instrumento é imprescindível para o acesso do site acima citado. Ou
seja, é preciso aceitar, de forma livre e expressa, esse Termo de Uso e Política de Privacidade.
Caso o usuário não aceite as disposições abaixo, o mesmo não deverá utilizá-lo.

Como Recolhemos os Dados Pessoais do Usuário/Visitante

Os dados pessoais do usuário e/ou visitante serão recolhidos da seguinte forma: os dados
pessoais são fornecidos pelo usuário e/ou visitante no momento da solicitação de contato bem
como no preenchimento do formulário “trabalhe conosco”.

Do Compartilhamento de Dados com Terceiros.

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a SAGA TECNOLOGIA não compartilhará
seus dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado.
Todavia, seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros comerciais:
Logsoft Tecnologia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 34.828.437/0001-30.
S&A Comércio e Automação Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.034.828/0001-96.
Estes recebem seus dados apenas na medida do necessário para a prestação dos serviços
contratados e nossos contratos são orientados pelas normas de proteção de dados do
ordenamento jurídico brasileiro.

Dos Cookies

Os cookies referem-se a arquivos de texto enviados pela plataforma ao computador do usuário
e visitante e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação do site.
Tais informações são relacionadas aos dados de acesso como local e horário de acesso e são
armazenadas pelo navegador do usuário/visitante para que o servidor da plataforma possa lêlas posteriormente, a fim de personalizar os serviços da plataforma.

O usuário/visitante da plataforma www.sagatecnologia.com.br / www.sasistemas.com.br
manifesta conhecer e aceitar que pode ser utilizado sistema de coleta de dados de navegação
mediante a utilização de cookies.
O cookie persistente permanece no disco rígido do usuário/visitante depois que o navegador é
fechado e será usado pelo navegador em visitas subsequentes ao site. Os cookies persistentes
podem ser removidos segundo orientação do seu navegador. Já o cookie de sessão temporário
desaparece depois que o navegador é fechado. É possível redefinir seu navegador da web para
recusar todos os cookies, porém, alguns recursos da plataforma podem não funcionar
corretamente se a capacidade de aceitar cookies estiver desabilitada.

Da Exclusão dos Dados

A exclusão de quaisquer dos dados citados nesse instrumento poderá ser solicitada por
qualquer usuário/visitante do site www.sagatecnologia.com.br / www.sasistemas.com.br ,
desde que feita diretamente a SAGA TECNOLOGIA LTDA., de forma expressa, datada e
assinada.
A SAGA TECNOLOGIA se compromete a realizar a exclusão dos dados de seu banco até 30
(trinta) dias contados da data da solicitação.

Da Segurança dos Dados Pessoais Armazenados

A SAGA TECNOLOGIA se compromete a aplicar medidas técnicas para proteger os dados
pessoais, bem como se compromete a comunicar aos usuários em caso de alguma violação de
segurança.

Das Possíveis Alterações Sobre A Política de Privacidade

A SAGA TECNOLOGIA se reserva ao direito de modificar esse termo de uso e política e
privacidade a qualquer momento, sendo recomendável ao usuário que a revise com
frequência.
Qualquer alteração surgirá efeito imediato após a sua publicação na plataforma de seu site,
www.sagatecnologia.com.br / www.sasistemas.com.br.
O usuário da plataforma terá que consentir com eventual alteração para seguir utilizando a
plataforma.

Encarregado de Proteção de Dados

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que
tratamos, você pode entrar em contato com a nossa Encarregada de Proteção de Dados
Pessoais, através do seguinte canal: julia.salles@sasistemas.com.br

Do Foro para Resolução de Eventual Conflito
Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado
integralmente o Direito Brasileiro, os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da
comarca de Belo Horizonte/MG, onde se encontra a sede da empresa.

Caso haja alguma dúvida sobre esse Termo de Uso e Política de Privacidade, entre em contato
conosco pelo telefone: (31) 4500-0000.

