Política de Privacidade
A política de privacidade tem como objetivo deixar claro o compromisso do
Brbolsas em garantir a proteção dos dados solicitados.
Coleta de Informações:
O site do Brbolsas coleta informações sobre os usuários de duas maneiras:
Informações pessoalmente identificáveis:
Este site requer e coleta determinadas informações pessoalmente identificáveis
tal como nome, endereço, números de RG e CPF, telefone e endereço de email, por meio de cadastro preenchido pelo próprio internauta.
Cookies:
Esse site utiliza uma tecnologia de identificação baseada em "cookies"
(pequenos arquivos de texto enviados através da internet para o navegador),
que ficam armazenados em seu computador e que permitem o reconhecimento
dos computadores que acessam nosso site. Através deles podemos
reconhecer suas preferências e disponibilizar conteúdos personalizados.
Acesso/Alteração de dados:
Você poderá atualizar, adicionar ou até mesmo excluir a qualquer momento,
qualquer informação que tenha compartilhado conosco. Para tanto, basta
entrar em contato com nossa Central de Atendimento através do telefone: 71
3368-8300 de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h e aos sábados das
08:00h às 12:00h.
Utilização dos dados:
Brbolsas

usa

informações

coletadas no

site

para

análise

de

perfil

socioeconômico, disponibilização de bolsas de estudo em Instituições parceiras
do programa e para elaboração do contrato em caso de aprovação.
Podemos usar esses dados para melhorar nosso site, pesquisar, desenvolver,
gerenciar, proteger e aperfeiçoar nossos serviços; para enviar a você
informações que possam ser do seu interesse; informá-lo sobre novos produtos
e serviços; estreitar a relação e comunicação existente entre o Brbolsas e você.

Não fornecemos informações pessoais para terceiros sem autorização, as
informações serão utilizadas exclusivamente pelos colaboradores do Brbolsas.

Poderão ser concedidos dados genéricos e agregados referentes à quantidade
de pessoas que acessam nosso site para anunciantes e parceiros comerciais.

Segurança:
O Brbolsas tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à segurança
na proteção de dados e procura instalar todos os meios e medidas adicionais
para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado ou subtração
indevida dos dados pessoais recolhidos. O Brbolsas a partir do local onde são
fornecidos os dados pessoais, bem como garante a integridade e a
confidencialidade desses dados durante a transmissão dos mesmos. Não
obstante, o usuário deve estar ciente de que as medidas de segurança
relativas à internet não são integralmente infalíveis.
Essas regras sobre privacidade se aplicam apenas ao site do Brbolsas. Elas
não valem para os sites que indicamos por meio de links. Você deve se
informar sobre a política de cada um deles antes de fornecer qualquer tipo de
dado.
Alterações na política de privacidade.
O Brbolsas reserva-se o direito de alterar a qualquer tempo a política vigente
para atualizar as alterações legislativas relativas às práticas comerciais.
Contato:
Caso tenha qualquer dúvida, favor entrar em contato com nossa Central de
Atendimento através do telefone: 71 3368-8300 de segunda a sexta-feira das
08:00h às 18:00h e aos sábados das 08:00h às 12:00h.
Como nos contatar:
Você pode questionar os dados que mantemos sobre você e, portanto, solicitar
que sejam apagados, retificados ou completados. Para tanto, você deverá

entrar em contato com o nosso Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, abaixo identificado, pelo meio e-mail privacidade@unirb.edu.br

