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TEXVN GROUP TECHNOLOGY LTDA
Prezado(a) visitante,
Visando a transparência, boa-fé e bom relacionamento que
desejamos nutrir com você, apresentamos a presente Política de
Privacidade, onde explicamos quais dados pessoais tratamos, com
qual finalidade, seus direitos como titular, dentre outros.
Esclarecemos que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD Lei nº 13.709/18) garantiu ao titular a proteção de seus dados
pessoais, com a finalidade de amparar os direitos fundamentais à
liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural.
Nossa missão é que você, titular de dados pessoais, se sinta
protegido.
Visamos manter uma relação de confiança com você, por isso,
iremos expor, de forma objetiva e simples seus direitos e nossos
deveres.
Se ao final ainda restar alguma dúvida, por favor, sinta-se à
vontade para nos contatar através do nosso setor de Proteção de
Dados.
Importante esclarecer que, nesse momento, você ainda não é
nosso cliente, mas esperamos que se torne.
Em nosso Portal, dentro da aba “Fale Conosco”, solicitamos a
indicação de alguns dados, dentre eles alguns se caracterizam como
dados pessoais.
Esses dados apenas serão informados por você, titular, caso
possua interesse que nosso time comercial entre em contato com
você.
Os dados solicitados são:
1.
2.
3.
4.
5.

Nome Completo;
E-mail;
Telefone;
País;
Cargo que desempenha na empresa.

Conforme exposto, após apresentação dos nossos produtos,
disponibilizamos uma aba “Fale Conosco”, caso o cliente possua
interesse em contratar algum dos produtos apresentados.
Apenas iremos contatá-lo caso você opte por preencher o
formulário e solicite nosso contato.

Caso você não possua interesse, não é necessário preencher o
formulário.
A finalidade com a qual tratamos tais dados, considerados
pessoais, é para possibilitar a execução do contrato em si, visto que
os dados são inseridos para realização de contato do nosso time
comercial.
Esses dados não serão compartilhados.
Nossa Política de Cookies
Informamos que não fazemos a coleta de cookies em nosso
Portal.
Envio de E-mail Marketing
Apenas realizamos o envio de e-mail marketing com a
manifestação de vontade do titular.
Caso você não conceda seu consentimento, optando pelo não
recebimento dos nossos e-mails, não iremos enviá-los.
Mas fique tranquilo, caso opte por recebê-los, a
qualquer momento você poderá revogar seu consentimento
diretamente na página da RD Station.
Como Mantemos seus Dados Pessoais Seguros
Possuímos políticas e procedimentos internos com objetivo de
preservar a sua privacidade, garantindo a segurança e a proteção
dos seus dados pessoais.
Nesse sentido, adotamos medidas técnicas capazes de manter
os seus dados pessoais seguros e protegidos de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de
tratamento inadequado ou ilícito, sempre à luz das regras aplicáveis
de segurança da informação e proteção de dados pessoais.
Qualquer dado pessoal coletado e protegido por lei será
armazenado conforme medidas de segurança adotadas que
incluem:
Proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas;
Acesso restrito de pessoas específicas ao local onde são
armazenadas as suas informações pessoais;
Renovação do backup de informações, diariamente.

Para tanto, utilizamos o software Microsoft Azure.
Ele possui diversas certificações de segurança, sendo
escolhido por inúmeras empresas, nacionais e internacionais, para
armazenar, de forma segura, seus bancos de dados, sendo
reconhecido pelas autoridades de Proteção de Informação da União
Europeia.
Quais são seus Direitos como Titular de Dados Pessoais:
O titular dos dados pessoais tem direito de obter algumas
informações, sempre que solicitadas, da Controladora destes dados.
A Texvn Group Technology Ltda, na qualidade de Controladora
de Dados, esclarece quais são seus direitos e como exercê-lo.
O Titular dos Dados Pessoais tem direito a obter da
Controladora, em relação aos Dados em que esta atua como tal:
1. Confirmação acerca da existência do tratamento dos
dados;
2. Acesso aos dados tratados pela Controladora;
3. Correção de eventuais dados incompletos, inexatos ou
desatualizados;
4. A Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados
desnecessários,
excessivos
ou
tratados
em
desconformidade com a Lei;
5. A portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço
ou produto, mediante requisição expressa, obedecendo a
regulamentação da autoridade nacional e sendo
observados os segredos comerciais e industriais;
6. A eliminação dos dados pessoais tratados com o
consentimento do Titular, exceto em casos específicos
fundamentados na lei;
7. Informação acerca de entidades públicas e privadas em
que foram compartilhados os dados;
8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer seu
consentimento para o tratamento de dados e possíveis
consequências negativas;
9. Revogar eventual consentimento dado, dentro dos limites
legais.
Para exercer qualquer um dos direitos acima
mencionados, o titular deverá apresentar requerimento
apresentado pelo próprio titular.
O requerimento deverá ser protocolado através do
Portal da Texvn Group Technology Ltda.
Sempre que nos for solicitado o exercício de quaisquer
de seus direitos, todas as requisições serão oferecidas de

forma gratuita e submetidas a uma forma de validação de
sua identidade.
Para tal fim, informamos os dados de contato de nosso
Setor de Proteção de Dados: compliance@texvn.group
Disposições Gerais
Sempre que necessário estaremos atualizando o conteúdo da
presente Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, a fim
de garantir o nosso compromisso de transparência.
Em caso de dúvidas com relação às disposições constantes
nesta Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade ou sobre
o tratamento dos seus dados pessoais, entre em contato com o
nosso Setor de Proteção de Dados: compliance@texvn.group
Nos colocamos à inteira disposição para sanar quaisquer
dúvidas. O nosso compromisso é agir de acordo com o determinado
pela LGPD, trazendo maior segurança e conforto à você, titular de
Dados Pessoais, construindo uma relação duradoura pautada na
confiança.
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