
Política	de	Privacidade	da	INCUBATECH	

	

A	 INCUBATECH	 está	 comprometida	 em	 preservar	 a	 privacidade	 e	 a	 segurança	 das	 informações	
coletadas	no	nosso	site,	respeitando	sempre	os	mais	elevados	princípios	éticos	e	legais.	

Toda	 a	 coleta	 de	 dados	 é	 realizada	 com	o	 objetivo	 de	 garantir	 a	 eficácia	 na	 prestação	 dos	 nossos	
serviços,	buscar	segurança	adequada	aos	serviços	oferecidos	e	meios	de	identificação	no	caso	de	usos	
impróprios	ou	ilícitos,	visando	resguardar	os	nossos	usuários.		

Os	dados	de	nossos	USUÁRIOS	são	acessados	internamente	somente	por	profissionais	devidamente	
autorizados	 pela	 INCUBATECH,	 respeitando	 os	 princípios	 de	 proporcionalidade,	 necessidade	 e	
relevância	 para	 os	 objetivos	 da	 INCUBATECH,	 além	 do	 compromisso	 de	 confidencialidade	 e	
preservação	da	privacidade	nos	termos	desta	Política	de	Privacidade.	

Todas	 as	 informações	 e	 dados	 coletados	 dos	 usuários	 de	 serviços	 do	 site	 serão	 tratadas	 em	
conformidade	com	a	Lei	nº.	13.709/2018,	Lei	nº.	12.965/2014	(Marco	Civil	da	Internet)	e	o	Decreto	nº	
8.771/2016	(Regulamentação	do	Marco	Civil	da	Internet).			

Os	 dados	 coletados	 através	 do	 nosso	 site	 são	 armazenados,	 tratados	 e	 protegidos	 mediante	 as	
melhores	 práticas	 de	 hospedagem,	 processamento,	 backup	 e	 criptografia,	 de	 acordo	 com	 a	 sua	
respectiva	criticidade.	Os	dados	pessoais	coletados	são	mantidos	em	sigilo,	com	controle	estrito	de	
acesso,	mediante	mecanismos	de	autenticação.	

Os	dados	obtidos	de	nossos	usuários	podem	ser	armazenados	em	nossos	servidores	próprios	ou	de	
terceiro	contratado	para	esse	fim,	sejam	eles	alocados	no	Brasil	ou	no	exterior,	podendo	ainda	ser	
armazenados	 por	 meios	 de	 tecnologia	 de	 cloud	 computing	 e/ou	 outras	 que	 surjam	 futuramente,	
visando	sempre	a	melhoria	e	aperfeiçoamento	das	nossas	atividades.	

Temos	o	compromisso	de	resguardar	o	sigilo	financeiro,	bancário,	bem	como	de	documentos	pessoais	
de	nossos	clientes	e	usuários,	não	compartilhando	estes	dados	com	empresas	que	não	sejam	nosso	
intermediador	de	pagamento.	

Apesar	disso,	o	usuário	deve	ter	ciência	que	nenhum	sistema	de	segurança	na	Internet	é	garantido	
contra	invasões	indesejadas,	sendo	que	o	compromisso	da	INCUBATECH	se	limita	à	adoção	de	medidas	
de	proteção	recomendáveis	de	acordo	com	o	atual	estado	da	técnica,	e	em	conformidade	com	a	Lei	
nº.	 13.709/2018,	 Lei	 nº.	 12.965/2014	 (Marco	 Civil	 da	 Internet)	 e	 o	 Decreto	 nº	 8.771/2016	
(Regulamentação	do	Marco	Civil	da	Internet).	

O	 nosso	 usuário	 é	 corresponsável	 pelo	 sigilo	 de	 seus	 dados	 pessoais	 e	 informações	 financeiras.	 O	
compartilhamento	de	senhas	e	dados	de	acesso	viola	esta	Política	de	Privacidade	e	os	Termos	de	Uso	
de	nossos	serviços.	

Visando	 nos	 resguardar,	 nos	 casos	 de	 cancelamentos	 de	 eventual	 Conta	 de	 Acesso,	 podemos	
permanecer	 com	 determinados	 dados	 pelo	 período	 máximo	 de	 5	 (cinco)	 anos	 ou	 conforme	
estabelecido	em	norma	legal.	

A	 INCUBATECH	 não	 se	 responsabiliza	 pela	 correção,	 veracidade,	 autenticidade,	 completude	 e	
atualização	dos	dados	prestados	por	usuários	de	seu	site,	nem	mesmo	pelo	eventual	uso	indevido	de	
informações	publicadas	por	usuários	ou	por	fraudes	decorrentes	da	violação	de	senhas.		



É	 da	 exclusiva	 responsabilidade	 do	 usuário	 prestar	 informações	 corretas,	 verdadeiras,	 autênticas,	
completas	e	atualizadas,	bem	como	zelar	pelo	sigilo	de	sua	senha,	quando	aplicável,	não	divulgando-a	
a	terceiros.	

A	INCUBATECH	se	reserva	o	direito	de	editar	ou	mesmo	excluir	quaisquer	conteúdos	publicados	por	
usuários	que	não	estejam	em	conformidade	com	a	lei,	com	a	sua	Política	de	Privacidade	e	Segurança	
ou	Termos	e	Condições	de	Uso.		

Os	e-mails	enviados	pela	INCUBATECH	nunca	solicitam	a	confirmação	de	dados,	senhas	ou	cadastros	
pessoais,	 além	 disso,	 nossos	 comunicados	 não	 possuem	 nenhum	 tipo	 de	 download	 ou	 anexos	
executáveis	(arquivos	com	extensões	.exe,	.com,	.scr,	.bat).	

Podemos	utilizar	outras	 tecnologias	para	coletar	os	dados	de	navegação	de	nossos	usuários,	o	que	
inclui,	mas	não	se	limita	a,	cookies,	Web	beacons	e	recursos	em	JavaScript.	No	entanto,	tais	tecnologias	
respeitarão	sempre	os	termos	desta	Política	de	Privacidade	e	as	opções	de	nosso	usuário	referente	ao	
tratamento	do	dado.	

Pode	 ser	 necessário	 −	 por	 lei,	 processo	 legal,	 litígio	 e/ou	 solicitações	 de	 autoridades	 públicas	 e	
governamentais	dentro	ou	 fora	de	seu	país	de	 residência	−	que	a	 INCUBATECH	revele	 informações	
pessoais	dos	usuários.	Poderão	também	ser	reveladas	informações	sobre	o	usuário	se	determinarmos	
que,	para	propósitos	de	 segurança	nacional,	 imposição	da	 lei	ou	outros	problemas	de	 importância	
pública,	a	revelação	será	necessária	ou	apropriada.	Além	disso,	no	caso	de	uma	reorganização,	fusão	
ou	venda,	poderá	ser	transferida	qualquer	e	todas	as	informações	pessoais	que	coletamos	a	terceiros	
relevantes.	

Ao	 utilizar	 o	 site	 ou	 aplicações	 de	 Internet	 da	 INCUBATECH,	 você	 concorda	 expressamente	 e	
integralmente	com	esta	Política	de	Privacidade.	

A	 presente	 Política	 de	 Privacidade	 e	 Segurança	 também	 pode	 ser	 alterada	 a	 qualquer	 tempo.	 As	
alterações	desta	Política	de	Privacidade	e	Segurança	poderão	ser	informadas	com	destaque	no	nosso	
site.	Assim,	recomendamos	que	consulte	a	nossa	política	de	privacidade	com	regularidade	de	forma	a	
estar	sempre	atualizado.		

Na	interpretação	da	presente	Política	de	Privacidade,	aplica-se	a	legislação	brasileira.	

Caso	 alguma	 disposição	 desta	 Política	 de	 Privacidade	 seja	 considerada	 ilegal	 ou	 ilegítima	 por	
autoridade	 da	 localidade	 em	que	 o	 nosso	 usuário	 resida	 ou	 da	 sua	 conexão	 à	 Internet,	 as	 demais	
condições	permanecerão	em	pleno	vigor	e	efeito.	

Quaisquer	 litígios	 relacionados	 a	 esta	 Política	 de	 Privacidade	 e	 Segurança	 serão	 da	 competência	
exclusiva	do	Foro	da	Comarca	de	Natal,	RN,	Brasil.	

Obrigado	pela	sua	atenção	e	seja	bem-vindo(a)	à	INCUBATECH!	


