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A Studio Visual se preocupa com suas informações e cuidamos delas seguindo a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que garante a segurança dos dados,
sejam eles sensíveis ou básicos sem identificação.

De acordo com a LGPD, a Studio Visual é controladora dos dados fornecidos e
possui responsabilidades acerca deles. Com ela, aplicamos boas práticas de
armazenamento, organização e procedimentos relacionados às informações.

A lei também garante direitos à você, que pode a qualquer momento requerer o
acesso, correção, cópia ou exclusão dos dados que não forem mais úteis para a
finalidade inicialmente permitida. Não utilizaremos estas informações para fins
lucrativos ou marketing.

Menores de idade

Nosso site pode receber pessoas de todas as idades, entretanto, os dados de
menores de 18 anos só serão tratados e armazenados com autorização expressa
dos pais ou responsáveis.

A qualquer momento as informações poderão ser apagadas ou alteradas mediante
solicitação dos adultos. Menores de 18 anos não devem divulgar nenhum tipo de
elemento sem permissão.

Por que dados são importantes?

Eles permitem uma personalização do site e da sua experiência. Podemos solicitar
informações como nome, e-mail ou outras formas de contato para conhecer melhor
o visitante, realizar análises de desempenho do site e para manter a segurança do
ambiente.

Esses dados, quando fornecidos por você, são tratados segundo as premissas da
LGPD, garantindo, assim, a segurança e controle total do material.



Uso de Cookies e rastreadores

Podemos utilizar cookies e rastreadores para maior personalização da visita ao site.
Essas informações são básicas e não revelam dados sensíveis. Comumente, são
relacionadas ao dispositivo, navegador ou recursos utilizados por você. Elas servem
para que possamos adaptar e melhorar sua experiência.

Ainda assim, as trataremos com a mesma responsabilidade e segurança, claro,
seguindo a LGPD.

Armazenamento de suas informações pessoais

Seus dados pessoais estarão retidos apenas enquanto forem necessários, e pelo
tempo que você autorizar. Veja a seção específica da Lei Geral de Proteção de
Dados que fala sobre o período de armazenamento.

Seção IV - Do Término do Tratamento de Dados

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes
hipóteses:

I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser
necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

II - fim do período de tratamento;

III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do
consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o
interesse público; ou

IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta
Lei.

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no
âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as
seguintes finalidades:

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização
dos dados pessoais;

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de
dados dispostos nesta Lei; ou



IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que
anonimizados os dados.

Base legal

O documento completo da Lei Geral de Proteção de Dados está disponível para
consulta no site do Planalto. Clique aqui para acessar.

Atualizações futuras

Reservamos o direito de alterar essa política de privacidade no futuro, se julgarmos
necessário. Nesse caso, você que escolheu compartilhar conosco informações
sensíveis e de contato será avisado e poderá, a qualquer momento, revogar a
autorização.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

