
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta política de privacidade e segurança de dados aplica-se a todas as ferramentas, serviços e sites
disponibilizados pela organização da SEMANA MULHERES DE PRODUTO, promovida pela
Associação Mulheres de Produto. Caso queira sanar dúvidas ou fazer qualquer solicitação em
relação a esta política de privacidade, entre em contato através do e-mail
semanamdp@mulheresdeproduto.com.

Ressaltamos o nosso compromisso com você e nossa preocupação com a sua privacidade. Por
isso, esta Política de Privacidade descreve a coleta, utilização e divulgação de dados pessoais.

Coleta de Dados Pessoais

A Semana Mulheres de Produto coleta dados das seguintes formas:

A) Informações fornecidas ativamente pela pessoa inscrita ou interessada
Coletamos informações de identificação pessoal (nome, email, empresa, entre outros) por meio do
formulário de inscrição ou formulário de contato disponível no site.

B) Coleta de dados de navegação
Utilizamos o Google Analytics (através de cookies) para coleta de dados de navegação, tais como:
navegador, sistema operacional, endereço IP e analisamos o comportamento dos usuários,
registrando informações como: conteúdo visitado, tempo, cliques, visualizações, cliques e demais
ações que podem auxiliar na melhoria de entrega de nossos serviços.

C) Plataforma para realização do evento virtual
Para a realização do evento de forma online, utilizaremos a plataforma Hybri. Durante o evento, ao
estar logado na plataforma, serão coletados dados de navegação, os acessos aos estandes, as
interações no chat, as enquetes e os acessos às salas de programação.

Em hipótese alguma a Associação Mulheres de Produto comercializa ou autoriza que os seus dados
sejam comercializados ou cedidos a terceiros. Ao realizar a inscrição no evento, você
expressamente autoriza que seus dados pessoais sejam compartilhados somente entre os
envolvidos na organização e realização do evento: Associação Mulheres de produto, Criativa
Eventos e Marketing Promocional Ltda, Sympla Internet Soluções S/A e Plataforma Hybri, fornecida
pela Vou Tecnologia Ltda.

Ao utilizar o site e a plataforma do evento, você concorda com a coleta dos dados de navegação
mencionados acima.

Dados Sensíveis

Não serão tratados dados sensíveis sem que informe a necessidade e finalidade, devendo para
tanto recolher expresso consentimento do titular dos dados.



Para a finalidade deste termo, seguindo os preceitos da legislação pertinente, dados sensíveis são
os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas,
filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.

Usos e Compartilhamento de informações

A Associação Mulheres de Produto preza pela sua privacidade e utiliza as informações fornecidas
com as seguintes finalidades:

● Envio de notificações e/ou email marketing. Este canal é utilizado para envio de informações
sobre os eventos e novidades da Associação Mulheres de Produto, informações importantes
referentes ao evento para o qual a pessoa se inscreveu e conteúdos sobre Produtos Digitais.

● Envio de conteúdo dos nossos patrocinadores e parceiros. Esses envios são feitos pela
própria organização do evento e os dados pessoais dos participantes não são compartilhados
em nenhuma hipótese. Caso o conteúdo contenha links para formulários ou landing pages do
próprio patrocinador, fica a critério do participante preencher ciente de que a Associação
Mulheres de Produto não se responsabiliza por qualquer dado fornecido.

Em caso de ordem da Autoridade Pública requerendo o acesso às informações armazenadas, o
usuário será notificado para que possa requerer as medidas adequadas de defesa.

Segurança das informações

A Associação Mulheres de Produto tem em vigor medidas de segurança adequadas com vistas à
proteção contra o acesso não autorizado aos dados armazenados, bem como das cópias de
segurança realizadas.

O acesso às informações são restritos às pessoas que necessitem desses dados para poderem
prestar o suporte necessário aos usuários, ou melhorar os nossos serviços. Estes indivíduos estão
obrigados ao dever de confidencialidade e sujeitos a punição disciplinar, incluindo a rescisão de
contrato de trabalho e ação penal, caso não cumpram com essa obrigação.

Responsabilidade do Usuário

Toda informação oferecida por você para acessar o site, eventos e conteúdos deverá ser verdadeira,
sendo sua responsabilidade garantir a autenticidade de todos os dados informados no
preenchimento dos formulários de cadastro sob as penas da lei.

Cancelamento

Caso você não queira mais receber informações veiculadas através de nossa organização ou tenha
interesse em solicitar a exclusão dos seus dados da nossa base, entre em contato conosco através
do e-mail semanamdp@mulheresdeproduto.com.

Alterações nesta Política de Privacidade

Nos reservamos o direito de modificar ou criar adendos a esta Política de Privacidade a qualquer
momento, pois pretendemos estar sempre à frente nos assuntos de política de privacidade e



proteção, em consonância com a legislação brasileira em vigor. A Associação Mulheres de Produto
informará sempre que a esta Política de Privacidade vier a sofrer qualquer tipo de alteração.

Isenção de responsabilidade

A Associação Mulheres de produto não se responsabiliza por registros de imagem (foto ou vídeo)
feitos por participantes dentro da plataforma do evento ou em outras ferramentas utilizadas durante
a Semana Mulheres de Produto como o Zoom, Hybri e Spatial Chat, que venham a ser
compartilhados e/ou publicados nas redes sociais. Tais registros e compartilhamentos também
podem ser realizados pela equipe de divulgação do evento.

Prazo de conservação dos dados pessoais

a) Dados dissociados de pessoas: conservar-se-ão sem prazo.
b) Dados Pessoais: Conservar-se-ão até que titular retire o seu consentimento;
c) Dados de Clientes e Fornecedores: conservar-se-ão durante a vigência da relação contratual e
por 10 anos para os dados com relevância fiscal e 20 anos para os dados com relevância contratual.
d) Em caso de ordem de autoridade legítima ou de pendência de processo judicial ou administrativo,
os prazos de conservação serão estendidos para corresponder aos mesmos.


