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Aplicabilidade desta Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos os produtos e serviços oferecidos pela Escola em 
Casa. Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, sinta-se à vontade para 
entrar em contato conosco. 

 

Como lidamos com suas informações pessoais 

Quando você se inscreve na Escola em Casa, nós solicitamos informações pessoais suas, como, 
por exemplo, nome completo, endereço, e-mail e CPF. Essas informações são necessárias 
apenas para emissão da nota fiscal e não serão repassadas ou comercializadas com terceiros. 

 

Nós utilizamos cookies em nosso site 

Quando você visita as páginas da Escola em Casa, nós poderemos enviar um ou mais cookies 
para o seu computador, ou outro dispositivo de controle de autenticação e validação de 
usuários. Poderemos utilizar os cookies para melhorar a qualidade do nosso serviço, 
armazenando as preferências do usuário, melhorando a performance dos serviços. 

 

Informações gravadas durante o acesso ao site 

Quando você acessa os serviços da Escola em Casa por meio de um navegador, aplicativo ou 
outro cliente, nossos servidores automaticamente gravam determinadas informações. Esses 
registros do servidor podem incluir informações suas, como a solicitação na web, a interação 
com um serviço, o endereço de Protocolo de Internet (IP), o tipo e o idioma do navegador, a 
data e a hora da sua solicitação e um ou mais cookies que possam identificar exclusivamente o 
seu navegador ou a sua conta. 

 

Como é nossa comunicação com os membros do curso 

Quando você envia um e-mail ou outro tipo de mensagem para a Escola em Casa, podemos reter 
essas mensagens para processar suas consultas, responder às suas solicitações e melhorar 
nossos serviços. 

 

 



Informações coletadas por aplicativos de terceiros 

A Escola em Casa pode disponibilizar aplicativos de terceiros por meio de seus serviços. As 
informações coletadas pela Escola em Casa, quando você ativa um aplicativo de terceiros, são 
processadas de acordo com esta Política de Privacidade. As informações coletadas pelo terceiro 
fornecedor do aplicativo são regidas pelas políticas de privacidade do próprio fornecedor. 

 

O que outros sites fazem com seus dados 

Esta Política de Privacidade aplica-se apenas aos serviços da Escola em Casa. Não controlamos 
os sites exibidos como resultados de serviços da Escola em Casa ou links dos nossos diversos 
serviços. Esses outros sites podem enviar seus próprios cookies ou outros arquivos para o seu 
computador, coletar dados ou solicitar informações pessoais. 

Além do mencionado acima, nós podemos utilizar as informações que coletamos para: fornecer, 
manter, proteger e melhorar nossos serviços e desenvolver novos serviços, e proteger os 
direitos ou as propriedades da Escola em Casa ou dos nossos usuários. Se decidirmos utilizar 
essas informações para alguma outra finalidade diferente da original, pediremos o seu 
consentimento antes. 

 

As opções são todas suas: faça como achar melhor 

Você pode utilizar a área restrita aos membros da Escola em Casa para analisar e controlar as 
informações armazenadas na sua conta. Inicialmente, a maioria dos navegadores é configurada 
para aceitar cookies, mas você pode redefinir o seu navegador para que recuse todos os cookies 
ou indique quando um cookie está sendo enviado. No entanto, alguns recursos e serviços da 
Escola em Casa poderão não funcionar adequadamente se os cookies estiverem desativados. 

 

Compartilhamento de informações com terceiros 

A Escola em Casa NÃO COMPARTILHA INFORMAÇÕES PESSOAIS com outras empresas ou 
indivíduos externos. A divulgação dessas informações, diferentemente do que estiver 
estabelecido nesta Política, somente ocorrerá para satisfazer qualquer caso legal, 
regulamentação, processo judicial ou solicitação governamental aplicável, fazer cumprir os 
Termos de Serviço aplicáveis, incluindo a investigação de possíveis violações destes, detectar, 
impedir ou abordar de alguma outra forma questões técnicas, de fraude ou de segurança ou 
proteger os direitos, as propriedades ou a segurança da Escola em Casa, de seus usuários ou do 
público, conforme solicitado ou permitido por lei. 

 

Segurança das informações pessoais a nós confiadas 

Tomamos medidas de segurança para nos proteger contra acesso, alteração, divulgação ou 
destruição não autorizada dos dados. Essas medidas incluem backups regulares, atualizações de 
sistemas e mudança periódica de senhas. 

 



Acesso e atualização das informações pessoais 

Quando você usa os serviços da Escola em Casa, nós nos esforçamos para que você tenha acesso 
às suas informações pessoais, seja para corrigir os dados se estiverem incorretos, seja para 
excluir esses dados quando você solicitar, caso a retenção dos dados não seja exigida por lei ou 
por fins legítimos. Pedimos que usuários individuais identifiquem a si mesmos e as informações 
que devem ser acessadas, corrigidas ou removidas antes de processar essas solicitações. 

 

Vigia permanente para garantir sua privacidade 

A Escola em Casa analisa regularmente a sua conformidade com esta Política de Privacidade. 
Quando recebemos reclamações formais por escrito, é prática da Escola em Casa entrar em 
contato diretamente com o usuário para esclarecer as suas dúvidas. Colaboraremos com os 
órgãos regulamentares adequados para solucionar qualquer reclamação sobre a transferência 
de dados pessoais que não possa ser resolvida entre a Escola em Casa e a pessoa envolvida. 

 

Alterações da política de privacidade 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada periodicamente. Esta Política de Privacidade não 
reduzirá os seus direitos sem o seu consentimento explícito. Publicaremos todas as alterações 
da Política de Privacidade nesta página e, se as alterações forem significativas, colocaremos um 
aviso com mais destaque, incluindo, para alguns serviços, notificação por e-mail das alterações 
da Política de Privacidade. 


