
 
 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 
 
 
Data da Revisão: 26 de Agosto de 2010.  
 
A New Technologies e as suas subsidiárias (também referida neste documento como "New Technologies Consultoria, 
Pesquisa e Desenvolvimento Científico" ou "New Technologies") fornecem esta Declaração de Privacidade para que você 
esteja ciente das nossas práticas de privacidade e das opções que você terá quanto ao modo de coleta e uso de suas 
informações pessoais, tanto on-line como off-line. Para facilitar o acesso a essa declaração, ela estará disponível na parte 
inferior de cada página da New Technologies.  
Os clientes são o ativo mais precioso da New Technologies. Reconhecemos que a criação de um relacionamento comercial 
de longo prazo com você depende muito da confiança. Esta confiança começa com nosso compromisso de respeito e 
proteção de sua privacidade.  
Nosso site está estruturado de modo que você possa visitá-lo sem precisar se identificar nem revelar nenhuma informação 
pessoal. Em toda esta Declaração de Privacidade, as informações pessoais referem-se a qualquer informação exclusiva de 
um indivíduo, como nome, endereço, endereço de e-mail, telefone etc. Caso precise compartilhar suas informações 
conosco, garantimos que as mesmas somente serão usadas para dar suporte ao seu relacionamento com a New 
Technologies.  
 
A declaração de privacidade da New Technologies inclui 8 áreas principais: Aviso, Opção, Transferência para Outros, 
Acesso e Exatidão, Segurança, Adaptando as Comunicações por E-mail e as Experiências na Web, Como a New 
Technologies usa Cookies e Informações Adicionais. Essas áreas são descritas em detalhes a seguir. Não se esqueça 
que as nossas práticas de privacidade podem variar conforme as leis locais. Os comentários ou as dúvidas sobre nossas 
práticas de privacidade podem ser enviados para: contact@newtechnologies.com.br 

1. Aviso 

Quais informações são coletadas? 

Durante o curso de seu relacionamento conosco, talvez seja necessário coletar informações pessoais para que você possa 
encomendar produtos ou serviços, baixar atualizações de software, fazer solicitações e registrar-se em programas de 
comunicação personalizados. As informações coletadas podem incluir nome, informações de contato e faturamento, 
informações sobre transações e cartões de crédito. Para adaptar nossas próximas comunicações e melhorar nossos 
produtos e serviços, talvez seja necessário que você forneça informações sobre seus interesses pessoais ou profissionais, 
dados demográficos, experiência com nossos produtos e preferências de contato. As informações pessoais poderão ser 
necessárias para determinar a qualificação de acesso às partes restritas de nosso site. Os dados coletados on-line poderão 
ser combinados com as informações fornecidas off-line; por exemplo, informações fornecidas através de formulários 
impressos ao frequentar um seminário patrocinado pela New Technologies. 

Como usamos as informações? 

A New Technologies usa suas informações pessoais para entender melhor suas necessidades e oferecer um serviço 
superior. Especificamente, suas informações pessoais são usadas para ajudá-lo a concluir uma transação, para oferecer 
atualizações sobre serviços e benefícios e para personalizar nossos sites e comunicações com você. Os números dos 
cartões de crédito são usados apenas para processar pagamentos e não são mantidos para nenhuma outra finalidade. 
Ocasionalmente, suas informações também poderão ser usadas para contatá-lo para uma pesquisa de mercado ou para 
divulgar informações de marketing de seu interesse. Você poderá sempre optar por não receber esses tipos de 
comunicados. Se desejar ler mais sobre como recusá-los, siga as instruções fornecidas a seguir na seção "Opção" deste 
documento. 

2. Opção 

A New Technologies não usará nem compartilhará suas informações pessoais de qualquer outra forma não relacionada 
acima sem primeiro notificá-lo disso e oferecer a opção de aceitá-las ou não. Você também poderá nos informar, a qualquer 
momento, se prefere recusar o recebimento de determinados contatos, ou de todos os contatos da New Technologies e 
tomaremos todas as providências possíveis para atender a essas solicitações. Essa opção é oferecida na parte inferior de 
nossas comunicações on-line ou off-line com você, bem como em várias de nossas páginas de registro na Web. Se tiver 
dificuldades em fazer suas opções, envie sua solicitação para o endereço de e-mail contact@newtechnologies.com.br. 
 
Sua permissão será sempre respeitada em primeiro lugar, caso seja necessário compartilhar suas informações pessoais 
com terceiros que não estejam atuando em nosso nome e que não estejam sob nossas normas de privacidade. 

 



3. Transferência para Terceiros 

Com quem compartilhamos as informações? 

A New Technologies não vende, aluga nem arrenda suas informações pessoais para terceiros. A menos que tenhamos sua 
permissão ou seja obrigatório por lei, suas informações pessoais serão somente compartilhadas com outras entidades ou 
parceiros comerciais de produtos e serviços ou fornecedores de serviços da New Technologies (um distribuidor, 
administrador de cartão de crédito etc) que estejam atuando em nosso nome para usar essas informações conforme 
descrito acima. Tais entidades e parceiros comerciais da New Technologies são necessários para manter esses dados 
confidenciais, e eles não poderão usá-los para nenhum propósito além da execução dos serviços que forem prestar para a 
New Technologies. 
Mediante sua permissão ou se autorizado por lei, as informações pessoais fornecidas poderão ser transferidas a outros 
estados ou a outros países para consolidar o armazenamento de dados ou para simplificar o gerenciamento das 
informações.  
No entanto, a New Technologies poderá divulgar suas informações pessoais (i) em obediência a lei; (ii) se necessário para 
a proteção e a defesa dos direitos da New Technologies; ou (iii) em cumprimento de processo ou mandado judicial ou a 
pedido do governo.  

4. Acesso e Exatidão 

A New Technologies esforça-se para manter suas informações pessoais precisas. Providenciaremos o acesso às suas 
informações pessoais, e também, faremos todos os esforços para oferecer a você acesso on-line aos seus dados de 
registro, para que possa revisar, atualizar, corrigir ou apagar suas informações no site da New Technologies para o qual 
foram enviadas. Para proteger sua privacidade e segurança, também adotaremos as ações adequadas para verificar sua 
identidade antes de lhe conceder acesso ou permitir que você faça correções. Para acessar suas informações pessoais, 
volte à página da Web na qual as digitou inicialmente e siga as instruções contidas nela. Se não conseguir acessar suas 
informações na página da Web, ligue para a central de atendimento mais próxima da New Technologies para obter 
assistência, ou envie sua solicitação para o seguinte e-mail: contact@newtechnologies.com.br. Atenderemos seu pedido de 
acesso em no máximo 30 dias.  

5. Segurança 

A New Technologies tem o compromisso de assegurar a segurança de suas informações pessoais. Para evitar acesso ou 
divulgação não autorizada, manter a exatidão dos dados e garantir o uso apropriado das informações pessoais, 
implementamos procedimentos físicos, eletrônicos e administrativos adequados para protegê-las.  

6. Adaptando as Comunicações por E-mail e as Experiências pela Web 

Ocasionalmente, a New Technologies poderá empregar tecnologias que nos permitam verificar quais destinatários abriram 
nossas comunicações enviadas por e-mail e quais links eles acessaram na mensagem. Isso nos ajudará em nossas 
tentativas de enviar as informações mais relevantes para você, conforme permitido pelas leis locais e de acordo com suas 
preferências e permissões. Como usuário registrado, também poderemos monitorar sua sessão de navegação na Web 
durante sua conexão com a New Technologies.com. Dessa forma, tentaremos melhorar nosso site por meio de 
personalização para melhor atender às suas necessidades.  

7. Como a New Technologies Usa Cookies 

O cookie é uma informação armazenada temporariamente na memória de seu navegador (cookie de sessão) ou colocada 
no disco rígido de seu computador (cookie armazenado). Os cookies permitem que um aplicativo da Web atenda a você 
como um indivíduo, mas sem que seja necessário identificá-lo explicitamente. Os cookies de sessão são destruídos quando 
você finaliza sua sessão de navegação ao encerrar o navegador. Os cookies armazenados geralmente possuem uma data 
de vencimento predeterminada, após a qual desaparecem do disco rígido. Os cookies podem ser removidos explicitamente 
através de uma função existente na maioria dos navegadores da Web. Você também pode ajustar seu navegador da Web 
(por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator) para notificá-lo de solicitações de colocação de 
cookies, solicitar permissão para aceitá-los ou recusar cookies completamente.  

Ajustando as Configurações de Cookie do seu Navegador 

Para informações sobre como ajustar seu navegador com relação a cookies, vá até: 
 
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm  
Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html  



Uso de Cookie 

Ocasionalmente, a New Technologies poderá usar cookies como uma forma de ajudar a análise do tráfego da Web ou para 
melhorar sua experiência de navegação. Para facilitar a análise, um ID é atribuído para nos ajudar a identificá-lo de forma 
exclusiva toda vez que você voltar ao nosso site. Uma das principais preocupações com os cookies armazenados é o receio 
de que eles contenham informações pessoais e informações que o identifiquem e que possam ser acessadas por outros 
sites. A New Technologies armazena apenas um número de ID exclusivo escolhido aleatoriamente e um contexto que não 
faz sentido para outras pessoas, mas que nos ajudam a identificá-lo de forma exclusiva. 
Ao reunir e lembrar das informações sobre suas preferências, o aplicativo da Web pode:  

- Adaptar sua operação de acordo com suas necessidades e preferências; 
- Oferecer um processo automatizado de login conveniente aos clientes registrados anteriormente. Isso garantirá 

que você seja identificado com precisão e vinculado aos seus dados de registro; e 
- Ser inserido em seu computador para assegurar que você não seja pesquisado várias vezes durante sua(s) 

visita(s) a um site da New Technologies. Esse cookie tem duração limitada e não o identificará de forma pessoal. 

Os cookies nos ajudam a oferecer uma melhor experiência na Web, permitindo monitorar o que está ou não funcionando 
através de uma análise de tráfego do site. A New Technologies quer ter certeza de que você entenda que aceitar um cookie 
não nos dá, de maneira alguma, acesso ao seu computador nem a nenhuma informação pessoal, além dos dados que você 
decidiu compartilhar conosco. Essa prática é aplicada de forma rigorosa. Embora estejamos cientes das preocupações de 
alguns visitantes quanto ao uso de cookies, acreditamos que os benefícios para os visitantes de nossa página da Web 
serão compensadores.  

8. Informações Adicionais 

Links a sites de terceiros  

Os links para sites de terceiros são fornecidos exclusivamente para sua conveniência. Ao utilizar-los, você sairá do site da 
New Technologies. A New Technologies não examinou os sites de terceiros, não os controla nem se responsabiliza por 
nenhum deles, pelo seu conteúdo ou suas políticas de privacidade. Portanto, não endossamos, não representamos esses 
sites, as informações, o software ou qualquer outro produto ou material encontrados neles,  nem nos responsabilizamos  
pelos resultados que possam ser obtidos com o seu uso. Se você decidir acessar qualquer um dos sites de terceiros 
vinculados ao nosso site, o risco será todo seu. 
 
Ao optar em postar um currículo no nosso site e se candidatar para se fazer parte da equipe da New Technologies, observe 
que você poderá ser direcionado a um URL de terceiros e estas páginas aparecerão com a marca New Technologies. As 
informações coletadas e usadas enquanto hospedadas nesta páginas são regidas pela nossa política de privacidade. 

Envie por e-mail uma página 

Se optar em usar nosso serviço Envie por e-mail uma página, seu nome, comentários, e endereços de e-mail que você tiver 
nos fornecido não serão usados para outros propósitos que não o de concluir esta transação de encaminhamento de 
página. 

Fóruns de Usuários 

Este site pode conter área onde usuários podem transmitir ou postar comunicações incluindo mas não se limitando a blogs, 
salas de bate papo, quadro de avisos ou outros fóruns de usuários. Caso utilize estas áreas deste site, esteja ciente de que 
toda informação pessoal identificável que você tiver submetido ela poderá ser lida, coletada ou utilizada por outros, e 
poderá ser usada para lhe enviar mensagens não-solicitadas. Portanto não nos responsabilizamos pelas informações 
pessoais identificadas que você optar em enviar a tais áreas públicas. 

Alterações na Declaração de Privacidade 

A New Technologies se reserva o direito de modificar esta declaração de privacidade a qualquer momento. Portanto 
verifique a mesma sempre que possível. Todas alterações no material de nossa política e práticas de privacidade serão 
publicadas aqui ou através de avisos na nossa página inicial. A data de revisão mostrada na parte superior da página será 
atualizada sempre que necessário. 

Informações de Contato 

Envie por e-mail suas dúvidas ou comentários sobre nossas práticas de privacidade para: contact@newtechnologies.com.br 
 


