
A Academia OrçaFascio de propriedade da empresa 3F LTDA leva a sua 

privacidade muito a sério. Por favor, leia o texto abaixo para saber mais sobre 

nossa Política de Privacidade: 

O que esta política de privacidade cobre 

Esta política de privacidade cobre o tratamento que a Academia OrçaFascio dá 
às informações capazes de identificar você, coletadas quando você está no site 
da Academia OrçaFascio ou usa um dos nossos serviços. Esta política cobre 
também o tratamento dado pela Academia OrçaFascio às informações capazes 
de identificar o usuário que compartilhamos com os nossos parceiros de 
negócios. 

Coleta e uso de informações 

A Academia OrçaFascio coleta informações pessoais capazes de identificá-lo 
quando você se registra para obter uma conta na plataforma, usa alguns 
produtos ou serviços da Academia OrçaFascio, visita páginas do sistema 
OrçaFascio e quando você entra em promoções ou concursos. A Academia 
OrçaFascio também pode receber informações que identifiquem o usuário 
advindas de parceiros de negócios. 

Ao se registrar na Academia OrçaFascio, perguntamos seu nome, endereço de 
e-mail, sexo e profissão. Uma vez registrado e utilizando nossos serviços, você 
passa a não ser anônimo para nós. 

A Academia OrçaFascio também recebe e armazena automaticamente 
informações em nossos servidores de suas atividades advindas de seu 
navegador, incluindo seu endereço IP, informações do cookie da Academia 
OrçaFascio e a página que você acessou. 

Os seus dados são coletados no momento em que há interesse por algum 
produto ou serviço (pago ou gratuito) oferecido no nosso site, através de 
formulários que são preenchidos diretamente pelo titular dos dados. Também há 
coleta de dados, tais como, o nome, endereço, telefone, e-mail, perfis de redes 
sociais, recolhidos em eventual contato do titular por meio de telefone, e-mail, 
mensagens por aplicativos como WhatsApp e Telegram, ou redes sociais. 

Os dados coletados são todos aqueles imprescindíveis e restritos à finalidade do 
tratamento. Por essa razão, coletamos os dados necessárias para lhe 
proporcionar acesso, para o cumprimento de obrigações legais e de segurança 
relativos ao funcionamento site, tais como, endereço IP, porta lógica de origem, 
histórico de páginas visitadas no website, definições do navegador e as 
atividades do usuário durante a visita. 

Os dados coletados são utilizados, também, para enviar comunicações 
eletrônicas regulares (através de e-mail, aplicativos de mensagens ou redes 
sociais) sobre nossas atividades, produtos ou serviços, bem como, coletamos 



dados para personalizar a experiência de utilização do website, para coletar 
estatísticas, com o objetivo de nos auxiliar a melhorar e desenvolver os nossos 
site, produtos e serviços. 

Compartilhamento de informações 

A empresa 3F LTDA não irá vender ou alugar quaisquer de suas informações 
pessoais a terceiros, a qualquer tempo. 

Conservação, armazenamento e eliminação de dados pessoais 

Os dados pessoais coletados, de acordo com a nossa política de privacidade, 
são armazenados em servidores terceirizados que adotam todas as medidas 
técnicas e organizacionais necessárias para garantir um alto nível de segurança 
dos dados pessoais fornecidos, em países com o mesmo nível de proteção legal 
de dados que o Brasil. 

O tempo de conservação será o mínimo necessário para satisfazer a finalidade 
para a qual nos foram fornecidos, ou no caso de legítimo interesse comercial, 
até que você retire o seu consentimento, momento em que serão eliminados. 

Alguns dados poderão permanecer por mais tempo armazenados para o estrito 
cumprimento de dever legal, como, por exemplo, aqueles dados de utilização do 
site, como prevê o Marco Civil da Internet, bem como para legítimo interesse no 
uso em defesa judicial ou extrajudicial. Após o tempo necessário, serão 
eliminados. 

Quais são os seus direitos como titular de dados pessoais e como 
poderá exercê-los? 

Os direitos de proteção de dados que você possui como titular são: 

a) confirmação da existência de tratamento; 
b) acesso aos dados; 
c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos; 
e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto 
f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular; 
g) informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados; 
h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; 
i) revogação do consentimento. 
 
Você pode exercer seus direitos de proteção de dados pessoais diretamente na 
plataforma da Academia OrçaFascio ou informando diretamente ao suporte 



técnico disponibilizado no site https://www.orcafascio.com, por meio de chat 
online. 

Cookies 

O site da Academia OrçaFascio utiliza cookies que são necessários ao seu 
adequado funcionamento e para melhorar a sua experiência, permitir o início de 
sessão seguro e memorizar os detalhes de início de sessão, para gerir a sessão, 
recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo 
adequado aos seus interesses. 

Ao se cadastrar e enviar seus dados para o nosso sistema, bem como opiniões 
sobre softwares, você concorda em autorizar que a 3F LTDA os utilize da 
maneira mais ampla possível, inclusive para fazer parte de um banco de dados 
dos endereços de correspondência eletrônica a ser eventualmente cedido para 
terceiros, sendo que caso você não queira receber nossos newsletters, poderá 
cancelar essa opção a qualquer tempo, mediante requerimento diretamente 
formulado em nosso site. 

O sistema do OrçaFascio se utiliza de cookies para rastrear a navegação e o 
tráfego dos usuários dentro do site, e estes dados servem para que nossa equipe 
possa desenvolver um ambiente com melhores sugestões para nossos usuários, 
baseado na navegação, e esses dados podem ser eventualmente cedidos para 
terceiros, sendo que desde já o usuário concorda com essa prática. 

Segurança 

Suas informações de conta são protegidas por senha para sua segurança e 
privacidade, ao passo que a responsabilidade do sigilo da senha e 
exclusivamente do usuário. 

Mudanças na Política de Privacidade 

A 3F LTDA pode alterar esta política de privacidade de tempos em tempos.  

Caso seja feita alguma mudança substancial na maneira que usamos as suas 
informações pessoais, iremos notificá-lo via e-mail cadastrado. 

 

https://www.orcafascio.com/

