Política de Privacidade de Dados
Esta política de privacidade explicará como nossa organização usa os dados
pessoais que coletamos quando nos relacionamos com você.
Tópicos:
• Quais dados coletamos?
• Como coletamos seus dados?
• Como vamos usar seus dados?
• Como armazenamos seus dados?
• Marketing
• Quais são os seus direitos de proteção de dados?
• O que são cookies?
• Como usamos cookies?
• Políticas de privacidade de outros sites
• Alterações à nossa política de privacidade
• Como entrar em contato conosco
• Como entrar em contato com as autoridades apropriadas
Quais dados coletamos?
A Humano Mais coleta os seguintes dados:
• Informações de identificação pessoal (nome, endereço de e-mail,
número de telefone, etc.)
• Caso seja Pessoa Jurídica: Dados cadastrais básicos para emissão de
fatura de serviços, como Razão Social, CNPJ, endereço comercial, Inscrição
Estadual e Municipal.
Como coletamos seus dados?
Você fornece diretamente à Humano Mais a maioria dos dados que coletamos.
Coletamos e processamos dados quando você:
• Registra-se on-line ou faz um pedido de qualquer um de nossos serviços.
• Voluntariamente, completa uma pesquisa com clientes ou fornece
feedback em qualquer um de nossos quadros de mensagens ou por e-mail.
A Humano Mais também pode receber seus dados indiretamente das seguintes
fontes:

• Plataformas de Solicitação de Serviços, Plataformas de Banco de
Currículos.
Como vamos usar seus dados?
A Humano Mais coleta seus dados para que possamos:
• Processar seu pedido e gerenciar sua conta.
• Enviar um e-mail para você com informações de outros produtos e
serviços que achamos que você possa gostar.
• Entrar em contato com você através de e-mail ou aplicativos de
mensagens instantâneas para fornecer informações que achamos que você
possa gostar.
Apenas se você concordar, Humano Mais poderá compartilhar seus dados com
empresas parceiras para que elas possam oferecer seus produtos e serviços.
• Empresas de Recrutamento e Seleção, Headhunters, Consultores.
Quando a Humano Mais processa seu pedido, ela pode enviar seus dados e
também usar as informações resultantes de agências de referência de crédito
para evitar compras fraudulentas.
Como armazenamos seus dados?
A Humano Mais armazena seus dados com segurança em HD externo
criptografado – TrueCrypt, por tempo indeterminado ou até que você solicite a
exclusão dos dados.
Marketing
A Humano Mais deseja enviar a você informações sobre outros serviços nossos
que achamos que você poderia se interessar.
Se você concordou em receber marketing, sempre poderá optar por sair
posteriormente.
Você tem o direito, a qualquer momento, de impedir que a Humano Mais entre
em contato com você para fins de marketing.
Se você não deseja mais ser contatado para fins de marketing, clique aqui.
Quais são os seus direitos de proteção de dados?
A Humano Mais gostaria de garantir que você esteja totalmente ciente de todos
os seus direitos de proteção de dados. Todo usuário tem direito ao seguinte:

• O direito de acessar - Você tem o direito de solicitar à Humano Mais
cópias de seus dados pessoais. Podemos cobrar uma pequena taxa por esse
serviço.
• O direito de retificação - Você tem o direito de solicitar que a Humano
Mais corrija qualquer informação que considere imprecisa. Você também tem o
direito de solicitar à Humano Mais que complete as informações que acredita
estarem incompletas.
• O direito de apagar - Você tem o direito de solicitar que a Humano Mais
apague seus dados pessoais.
• O direito de restringir o processamento - Você tem o direito de solicitar
que a Humano Mais restrinja o processamento de seus dados pessoais, sob
certas condições.
• O direito de se opor ao processamento - Você tem o direito de se opor
ao processamento dos dados pessoais da Humano Mais, sob certas condições.
• O direito à portabilidade de dados - Você tem o direito de solicitar que a
Humano Mais transfira os dados que coletamos para outra organização, ou
diretamente para você, sob certas condições.
Se você fizer uma solicitação, temos um mês para te responder. Se você deseja
exercer algum desses direitos, entre em contato conosco:
Ligue para: (11) 98179-3476
Ou escreva-nos: contato@humanomais.com.br
Cookies
Cookies são arquivos de texto colocados no seu computador para coletar
informações padrão de registro na Internet e informações de comportamento dos
visitantes.
Para mais informações, visite https://gizmodo.uol.com.br/guia-completo-cookiesnavegadores
Como usamos cookies?
A Humano Mais não utiliza cookies para coletar informações de nossos visitantes.
O provedor, porém, coleta dados estatísticos referentes à navegação.
Políticas de privacidade de outros sites
O site da Humano Mais pode conter links para outros sites. Nossa política de
privacidade se aplica apenas ao nosso site; portanto, se você clicar em um link
para outro site, leia a sua política de privacidade.

Alterações à nossa política de privacidade
A Humano Mais mantém sua política de privacidade sob revisão regular e coloca
as atualizações nesta página da web. Esta política de privacidade foi atualizada
pela última vez em 21 de setembro de 2020.
Como entrar em contato conosco
Se você tiver alguma dúvida sobre a política de privacidade da Humano Mais, os
dados que mantemos sobre você ou caso queira exercer um dos seus direitos
de proteção de dados, não hesite em nos contactar.
Envie um e-mail para: contato@humanomais.com.br
Ligue: (+55) 11 98179 3476
Como entrar em contato com a autoridade apropriada
Se você deseja formalizar uma reclamação, denúncia, ou se acha que a Humano
Mais não abordou sua preocupação de maneira satisfatória, entre em contato
com a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

