POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Método: Eu e Minhas Mãos
(Aquarius)
Atualizada em: Novembro / 2021

Aquarius EIRELI (“Aquarius” ou “Nós”), titular do Método: Eu e Minhas
Mãos, está comprometida em fornecer informações aos Usuários
(“Usuários” ou “Você”) de seu site, assim como aos representantes, sócios
ou colaboradores de seus clientes, pessoas jurídicas, sobre o tratamento de
dados pessoais que realiza.
Assim, apresentamos nossa Política de Privacidade (“Política de
Privacidade”). Se, após sua leitura, restarem dúvidas, favor contatar-nos,
pelo email: adriana@adrianasecali.com.br
Quem é o controlador dos dados pessoais?
Nós, como administradores do site e prestadores de serviços relacionados
ao Método: Eu e Minhas Mãos, devemos ser considerados o controlador dos
dados pessoais dos Usuários de nosso site, assim como dos representantes,
sócios ou colaboradores de nossos clientes, pessoas jurídicas.

Quais os dados pessoais que são tratados?
A Aquarius poderá tratar os dados pessoais descritos abaixo:
• Dados de identificação, qualificação e contato: nome completo;
endereço; dados de documento(s) de identificação (tais como RG,
CPF, CNH, OAB, conforme aplicável), e-mail; número do telefone;
empresa, profissão e cargo.
• Fotos tiradas durante a realização dos Cursos, assim como
declarações e/ou qualquer outro tipo de comentário realizado,
pelo Usuário, durante a realização do Curso e a respeito do
Curso;
• Comentários, Frases, Declarações, Opiniões e demais
escritos de autoria do Usuário (“os escritos”), inseridos em
nossa Plataforma, quando da realização de um de nossos
Cursos, para cumprimento das atividades co-relacionadas;
Esses dados pessoais podem ser coletados diretamente com o Usuário de
nosso site - o titular dos dados -, ou por intermédio de alguém relacionado
ao titular dos dados (por exemplo, a empresa da qual Você é um
colaborador, sócio ou representante) ou podem, ainda, ser acessados, a
partir de uma fonte pública.
Independentemente da origem da obtenção do dado, o tratamento será
regido por esta Política de Privacidade.

Para que os dados pessoais são tratados?
Tratamos os dados pessoais com o intuito de responder a um contato
através do nosso site.
O tratamento de dados ocorre, ainda, para que possamos prestar nossos
serviços relacionados ao Método: Eu e Minhas Mãos, incluindo, mas não se
limitando a:
• desenvolvimento das atividades durante nossos Cursos;
• elaboração de relatórios relacionados à produtividade e ao
desempenho de nossos Alunos, durante os Cursos;
• treinamentos;
• reuniões, videoconferências ou conferências telefônicas, para a
realização de nossos Cursos.
Podemos, ainda, realizar o tratamento de dados pessoais, para a divulgação
de nossos Cursos, através da publicação, em nosso site e/ou em nossas
redes sociais, de comentários ou outros escritos, preparados por nossos
Alunos, a respeito da qualidade e do conteúdo de nossos Cursos, assim
como através da publicação, em nosso site e/ou em nossas redes sociais,
de fotos de nossos Alunos, durante a participação em nossos Cursos, para
o que serão, também, assinados documentos específicos com a respectiva
autorização para tanto.
Nós também poderemos tratar os seus dados pessoais para fins de
formalização do contrato com a Aquarius, faturamento e cobrança.

Além disso, poderemos tratar os seus dados pessoais para manter a nossa
relação com Você, por meio do envio de comunicações institucionais ou
boletins com temas de seu interesse, assim como mediante o envio de
relatório(s) com sua performance nos Cursos de que tenha participado, além
de convites para participação em eventos.
Com quem compartilhamos seus dados pessoais?
Poderemos compartilhar seus dados pessoais com:
• provedores de softwares, serviços de hospedagem em nuvem e
outras tecnologias da informação, para fins de gestão do seu
relacionamento com nosso escritório, cadastro, documentação e
demais providências;
• parceiros relacionados à prestação de nossos serviços;
• os demais Usuários de nossa Plataforma, a fim de que tenham
ciência a respeito do conteúdo, forma e qualidade de nossos Cursos;
• potenciais interessados na aquisição de nossos Cursos, a fim de
que tenham ciência a respeito do conteúdo, forma e qualidade de
nossos Cursos.
Por quanto tempo manteremos os seus dados pessoais?
Manteremos os seus dados pessoais, pelo tempo exigido por lei e/ou pelo
tempo necessário para o alcance de sua finalidade e para o cumprimento

de nossos serviços, consistentes no fornecimento de Cursos relacionados
ao Método: Eu e Minhas Mãos.
Direitos dos titulares dos dados pessoais
Informação: direito de receber informação sobre os dados tratados
por Aquarius;
Acesso: direito de solicitar cópia de seus dados pessoais;
Atualização: direito de solicitar a correção ou atualização de um dado
errado, desatualizado ou incompleto;
Eliminação: direito de solicitar que sejam apagados os seus dados
pessoais;
Limitação: direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus
dados pessoais;
Portabilidade: direito de solicitar a transferência de seus dados
pessoais; e
Petição à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Há circunstâncias que podem restringir o exercício de alguns direitos, do
titular dos dados pessoais, previstos em lei, como, por exemplo, quando o
fornecimento das informações puder revelar algum segredo de negócio de
Aquarius ou em razão de cumprimento de alguma obrigação
legal/regulatória ou, também, para permitir a defesa de Aquarius, em
algum processo judicial ou administrativo.

Segurança da Informação
A Aquarius tem um sério compromisso com a segurança dos seus dados
pessoais, de forma que toma todas as precauções razoáveis para sua
proteção. Adotamos medidas de segurança, administrativas e técnicas,
usualmente adotadas pelo mercado, para proteger os seus dados.
Cookies
Podemos utilizar cookies e tecnologias de rastreamento, em nosso site, a
fim de habilitar funcionalidades e recursos, analisar o uso e aprimorar a
experiência de navegação do usuário.
Ao usar nosso site, Você concorda com o uso de cookies, de acordo com
as condições aqui descritas.
Se você não concorda com o uso desses cookies, você pode desativálos a qualquer momento, ajustando as configurações do seu navegador.
Se você optar por não receber cookies, nosso site pode não funcionar
corretamente e alguns recursos podem ficar indisponíveis.
Os cookies podem armazenar certas informações, como o seu endereço
IP, informações sobre o conteúdo que você visualiza, informações sobre
o conteúdo que você fornece para que você não tenha que digitá-lo
novamente, cada vez que visitar nosso site e suas preferências e
configurações.

Os cookies também nos ajudam a fornecer-lhe conteúdo personalizado,
acelerar a navegação em nosso website e nos permitem saber mais sobre
sua visita e uso de serviços online.
A Aquarius poderá enviar e-mails aos usuários do site, seus Alunos,
parceiros e terceiros que tenham, de alguma forma, se relacionado
conosco. Esses e-mails têm o intuito de apresentar informações que
possam ser do seu interesse. Você poderá, a qualquer momento, solicitar
seu descadastramento dessas listas de contatos, mediante o envio de email
para: adriana@adrianasecali.com.br.
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PESSOAIS, POR EMAIL. Assim, não nos responsabilizamos por
comunicações eletrônicas fraudulentas que coletem seus dados
pessoais (phishing).
Recomendamos que, em relação aos e-mails recebidos, Você verifique o
respectivo conteúdo, antes de acionar qualquer endereço da internet ou
clicar em algum link. Desconfie de e-mails que contenham um cabeçalho
e campo de remetente suspeitos ou com conteúdo estranho, mensagens
que possuam erros de português ou até mesmo fotografias e logos com
falhas.

Alterações de nossa Política de Privacidade
Atualizamos, periodicamente, nossa Política de Privacidade, cuja versão
atualizada é disponibilizada no endereço: www.adrianasecali.com.br.
Canais de Contato
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, os dados
pessoais que mantemos armazenados ou se você quiser exercer os seus
direitos de proteção de dados, contate-nos, por intermédio do e-mail:
adriana@adrianasecali.com.br.

