
 
 

 

Esta Política de Privacidade estabelece como tratamos os dados pessoais que coletamos de 
você, ou que você fornece a nós. 

A Befective cuida dos seus dados pessoais de forma responsável e em total respeito à 
privacidade. Em hipótese alguma, a não ser por disposições legais ou com a aprovação prévia 
de seus titulares, serão divulgados os dados pessoais coletados sob nossa guarda. 

Este documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei 13.709/18) e o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14). 

Aceite 

Ao utilizar os nossos serviços e/ou acessar o website, você declara que está ciente e de 
acordo com os termos e condições previstos neste documento.  

Se não concordar com algum dos termos e condições aqui previstos, não deverá utilizar os 
serviços e/ou acessar nosso website. Neste caso, você poderá entrar em contato com o 
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO).  

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais 

O engenheiro Daniel Heller atua como canal de comunicação com os titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), nos termos do Art 5o, VIII, da LGPD, e 
suas atividades consistem em: 

(i) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 
providências; 

(ii) receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; e 

(iii) orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais. 

Você pode entrar em contato com o nosso Encarregado pelo Email 
daniel@lgpdnacional.com.br. 

Formulário de Contato 

Ao preencher o formulário Contato você concorda em receber a nossa resposta pelo telefone 
e/ou e-mail fornecidos. Os dados fornecidos serão usados apenas para responder o seu 
contato. 

Formulário Vamos Conversar (Recrutamento) 

Ao preencher o Formulário Vamos Conversar e anexar o Arquivo do Curriculum você concorda 
que essas informações sejam arquivadas para que seja possível contatá-lo caso uma vaga 
de emprego precise ser preenchida. 
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Em qualquer tempo você pode pedir que o seu currículo seja excluído da nossa base de 
dados. 

Newsletter 

Ao se cadastrar em nossa newsletter você concorda em receber os nossos e-mails com 
notícias, divulgações de eventos e publicações. O seu e-mail é usado apenas para o envio da 
Newsletter, e será mantido até que você solicite o cancelamento. 

Proteção dos Dados e Informações 

A Befective está empenhada em garantir a proteção e a confidencialidade dos dados aos 
quais venha a ter acesso, em especial no que diz respeito aos dados pessoais, de acordo com 
os fundamentos, princípios e demais disposições previstas na Lei Geral de Proteção de 
Dados. 

Para isso, implementamos medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

Coleta de Dados Pessoais 

A Befective coleta dados dos usuários, alguns são coletados diretamente, enquanto outros 
são obtidos através de suas interações, uso e experiências com nossos serviços. Nós 
também obtemos dados pessoais através de terceiros, para as mesmas finalidades 
permitidas a tais terceiros. 

Nós utilizamos como hipóteses de coleta/tratamento de dados apenas formas autorizadas 
na Lei, como, mas não limitada a execução de contrato, cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, exercício regular de direitos em processo ou quando necessário para atender aos 
interesses legítimos da Befective. Se alguma destas opções estiverem relacionadas a um 
serviço que já esteja sendo utilizado, a continuidade da sua utilização também dependerá da 
aceitação dos termos e condições ora explicitados. 

Comentários no Blog: Se você deixar um comentário no website, gravamos seu Nome, E-mail, 
Website, Endereço IP e um hash a partir do e-mail para autenticação no próximo acesso. 

Formulários de Contato: Se você entrar em contato através do website, gravamos seu Nome, 
E-mail, Celular, Empresa, Endereço IP e um hash a partir do e-mail para autenticação no 
próximo acesso. 

Nos dois casos acima, é para que você não precise preencher seus dados novamente quando 
deixar outro comentário. Esses cookies duram um ano. Se você tiver uma conta e se conectar 
a este website, instalaremos um cookie temporário para determinar se o seu navegador 
aceita cookies. Este cookie não contém dados pessoais e é excluído ao fechar o navegador. 
Quando você faz login, também instalamos cookies para salvar suas informações de login e 



 
 

 

opções de exibição na tela. Os cookies de login duram dois dias e os de opção de exibição 
duram um ano. Se você selecionou "Lembrar de mim", seu login durará duas semanas. Se 
você sair da sua conta, os cookies de login serão removidos. Se você editar ou publicar um 
artigo, um cookie adicional será salvo no seu navegador. Este cookie não inclui dados 
pessoais e simplesmente indica o ID do artigo que você acabou de editar. Expira após 1 dia. 

Os artigos deste website podem incluir conteúdo incorporado (por exemplo, vídeos, imagens, 
artigos etc.) de outros sites, que se comportam exatamente da mesma maneira como se o 
visitante tivesse visitado o outro website. Esses websites podem coletar dados sobre o 
usuário, usar cookies, incorporar rastreamento adicional de terceiros e monitorar sua 
interação com esse conteúdo incorporado, incluindo o rastreamento de sua interação com o 
conteúdo incorporado, se o usuário tiver uma conta e estiver conectado a esse website. 

Os seus dados pessoais serão armazenados pelo tempo que for necessário para cumprir 
com as finalidades para as quais os coletamos. 

Retenção de Dados Pessoais 

Se você deixar um comentário, o comentário e seus metadados serão preservados 
indefinidamente. Isso é para que possamos reconhecer e aprovar comentários sucessivos 
automaticamente, em vez de mantê-los em uma fila de moderação. 

Dos usuários que se registram em nosso website, também armazenamos as informações 
pessoais que eles fornecem em seu perfil de usuário. Todos os usuários podem visualizar, 
editar ou excluir suas informações pessoais a qualquer momento (exceto alterar o seu nome 
de usuário). Os administradores da Web também podem visualizar e editar essas 
informações. 

Direitos dos Titulares 

O titular dos dados pessoais tem direito a obter da Befective, em relação aos seus dados por 
nós tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 
em desconformidade; 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 
expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação 
do órgão controlador; 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; 



 
 

 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais a Befective realizou uso 
compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; 

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD. 

Cookies  

As informações armazenadas em cookies que permitem identificar o titular são consideradas 
dados pessoais, então todas as regras previstas nesta Política também lhes são aplicáveis. 

A Befective utiliza os seguintes tipos de Cookies: 
Cookies de Desempenho 

Hosts Nome Detalhes 

befective.com _gclxxxx 
Descrição: Google conversion tracking cookie. 

Vida Útil: 3 meses 

befective.com 

app.befective.com 
_ga 

Descrição: This cookie name is associated with Google Universal Analytics 
- which is a significant update to Google's more commonly used analytics 
service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a 
randomly generated number as a client identifier. It is included in each 
page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign 
data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 
years, although this is customisable by website. 

Vida Útil: 2 anos 

app.befective.com _gid 

Descrição: This cookie name is associated with Google Universal Analytics. 
This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is 
available from Google. It appears to store and update a unique value for 
each page visited. 

Vida Útil: segundos 

 

Cookies de Funcionalidade 

Host Nome Detalhes 

befective.com ajs_anonymous_id 

Descrição: These cookies are generally used for Analytics and help count 
how many people visit a certain site by tracking if you have visited before. 
This cookie has a lifespan of 1 year. 

Vida Útil: 1 ano 

befective.com __tld__ 
Descrição: From Segment Analytics.js library; this cookie helps to figure 
out a top-level domain for a user. 

Vida Útil: 2 anos 

 

Cookies de Publicidade 

Host Nome Detalhes 

befective.com ajs_user_id 

Descrição: This cookie helps track visitor usage, events, target marketing, 
and can also measure application performance and stability. Cookies in 
this domain have lifespan of 1 year. 

Vida Útil: segundos 

 

Cookies de Terceiros 



 
 

 

Host Nome Detalhes 

nr-data.net JSESSIONID 
Descrição: General purpose platform session cookie, used by sites written 
in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server. 

Vida Útil: sessão 

doubleclick.net IDE 

Descrição: This domain is owned by Doubleclick (Google). The main 
business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising 
exchange. 

Vida Útil: 1 ano 

doubleclick.net test_cookie 
Descrição: This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to 
determine if the website visitor's browser supports cookies. 

Vida Útil: segundos 

www.google-analytics.com 

cdn.segment.com 
_ga 

Descrição: This cookie name is associated with Google Universal Analytics 
- which is a significant update to Google's more commonly used analytics 
service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a 
randomly generated number as a client identifier. It is included in each 
page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign 
data for the sites analytics reports. 

Vida Útil: segundos 

www.google-analytics.com _gid 

Descrição: This cookie name is associated with Google Universal Analytics. 
This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is 
available from Google. It appears to store and update a unique value for 
each page visited. 

Vida Útil: segundos 

 

Caso você discorde da coleta, poderá configurar seu navegador para que cancele a instalação 
dos cookies, sem que isso prejudique seu acesso ao website. Use os links abaixo para 
gerenciar os cookies em seu navegador: 

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari: 
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 

Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt 

Mozila Firefox: 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam 

Versão 

Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 23/11/2022. 
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