POR QUE QUE PRECISAMOS DESSA
INFORMAÇÃO PESSOAL?

POLÍTICA DE
PRIVACIDADE NOTO TI
Esta Política de Privacidade
(“Política”) descreve como NOTO TI
(“empresa”, “nós” e “nosso”) procede,
recolhe, usa e partilha informação pessoal
quando usa estes websites:
https://blog.nototi.com.br e
https://www.nototi.com.br (o “site”).
Por favor, leia este texto cuidadosamente
para que possa entender as nossas
práticas, como lidamos com a sua
informação pessoal e como ela é tratada.

FINALIDADE DO PROCESSAMENTO

O que são dados pessoais?
Nós recolhemos suas informações de
várias formas, inclusive dados pessoais.
Como descrito nesta Política, “dados
pessoais”, conforme é definido no
regulamento geral de proteção de dados,
abrange qualquer informação que,
combinada ou não com mais dados
recolhidos a seu respeito, identifica você
como um indivíduo, incluindo seu nome,
código postal, e-mail e telefone, por
exemplo.

Somente processaremos os seus dados pessoais de
acordo com as leis de proteção de dados e privacidade
aplicáveis. Precisamos de certos dados pessoais para
fornecer seu acesso ao site. Se você tem registro
conosco, terá sido solicitado assinalar campo
concordando em fornecer essas informações para
acessar nossos serviços, tais como comprar os nossos
produtos ou visualizar o nosso conteúdo. Este
consentimento nos fornece a base legal que exigimos
sob a lei aplicável para processar os seus dados. Você
mantém o direito de retirar tal consentimento a
qualquer momento. Se você não concordar com o uso
dos seus dados pessoais de acordo com esta Política,
por favor, não use o nosso website.

RECOLHENDO OS SEUS DADOS PESSOAIS

Como recolhemos suas informações
Informações que você nos dá e que incluem:

os dados pessoais que você fornece quando se
registra para usar o nosso website, tais como seu
nome, endereço, e-mail, número de telefone, nome de
usuário, senha e informações demográficas.
os dados pessoais que podem estar contidos em
qualquer comentário ou outra publicação que você
encontra no nosso website.
os dados pessoais que você fornece ao nosso
programa de afiliados ou em outras promoções feitas
no nosso website.
os dados pessoais que você fornece quando reporta
um problema no nosso website ou quando necessita
de suporte ao cliente.
os dados pessoais que você fornece quando faz
compras no nosso website.
os dados pessoais que você fornece quando nos
contata por telefone, e-mail ou de outra forma.
Informações que recolhemos automaticamente,
registramos automaticamente; informações sobre
você e o seu computador ou dispositivo móvel quando
você acessa o nosso website. Por exemplo, ao visitar o
nosso website, registramos o nome e a versão do seu
computador ou dispositivo móvel, o fabricante e o
modelo; o tipo de navegador, o idioma do navegador,
a resolução da tela, o website visitado antes de entrar
no nosso; as páginas visualizadas e por quanto tempo
você esteve em uma página, tempos de acesso e
informações sobre o seu uso e ações no nosso
website. Recolhemos informações a seu respeito
usando cookies.
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COOKIES

O que são cookies?
Podemos recolher informação sua usando
'cookies'. Cookies são pequenos arquivos
de dados armazenados no disco rígido do
seu computador ou no browser do seu
dispositivo móvel. Podemos usar tanto
cookies que expiram depois de fechar o
browser quanto cookies sem data de
expiração (que ficam no seu computador ou
dispositivo móvel até que você os apague)
para fornecer a você uma experiência mais
pessoal e interativa no nosso website.
Usamos dois tipos de cookies:
primeiramente, cookies inseridos por nós
no seu computador ou dispositivo móvel,
que nós utilizamos para reconhecer quando
você voltar a visitar o nosso website; e
cookies de terceiros, que são de serviços
prestados por terceiros no nosso website e
que podem ser usados para reconhecer
quando o seu computador ou dispositivo
móvel visita o nosso e outros websites.

COOKIES DE FUNÇÕES

Estes cookies permitem recordar as escolhas que
você já fez no nosso website, como, por exemplo,
o idioma, detalhes de login, assim como outras
opções que possam ser personalizadas por você.
O propósito destes cookies é relembrar todas as
escolhas que você fez, de forma a criar uma
experiência mais personalizada sem ter que
inserir novamente os seus dados no nosso
website.
COOKIES DE ANÁLISE E PERFORMANCE

Estes cookies servem para recolher as
informações sobre o tráfego do nosso website e
como os usuários navegam nele. A informação
captada não identifica em particular nenhum
usuário. Inclui o número de visitantes da nossa
página, os websites que indicam o nosso, as
páginas que os usuários visitam, os possíveis
websites que eles visitaram anteriormente e
outras informações similares.
Nós utilizamos estas informações para melhorar
e monitorar a atividade do nosso website. Nós
utilizamos o Google Analytics com este propósito,
sendo que este possui seus próprios cookies.
Estes recursos são empregados somente para
melhorar a forma como o nosso website
funciona.

TIPOS DE COOKIES E SEUS PROPÓSITOS
Nosso website utiliza os cookies descritos a seguir:

COOKIES ESSENCIAIS

Estes cookies são necessários para fornecer
os serviços disponíveis no nosso website,
para que você seja capaz de utilizar
algumas das suas funcionalidades. Por
exemplo, poderão permitir que você faça
login na área de membro ou que carregue o
conteúdo do nosso website rapidamente.
Sem estes cookies, muitos dos serviços
disponíveis no nosso website podem não
funcionar corretamente, e só usamos estes
cookies para providenciar um bom serviço.

COOKIES DE PUBLICIDADE

Estes cookies analisam a maneira como você
navega, para que possamos mostrar anúncios
que provavelmente serão do seu interesse. Eles
utilizam dados do seu histórico de navegação
que, com a sua permissão, apresentam
propagandas relevantes de terceiros, baseadas
nos seus interesses. Você pode desabilitar
cookies que guardam o histórico da sua
navegação visitando o website
http:// www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices. Se escolher remover estes cookies, você
ainda verá os anúncios, mas não serão relevantes
segundo os seus interesses.
COOKIES DE REDES SOCIAIS

Estes cookies são utilizados quando você partilha
informação nas redes sociais ou, de algum modo,
tem acesso aos nossos conteúdos através de
canais como Facebook, Twitter ou Google+, entre
outros.
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Desabilitando os cookies

Você pode remover ou rejeitar cookies
acessando as configurações do
browser. Para fazer isso,
recomendamos que siga as instruções
dele (normalmente, pode encontrá-las
nas “configurações” do seu browser em
“ajuda” ou “ferramentas”). A maior parte
aceita os cookies automaticamente até
você alterar as configurações do
browser.
Se não aceitar os nossos cookies, a sua
experiência no nosso site não será tão
agradável. Por exemplo, nós
poderemos não reconhecer o seu
computador ou dispositivo móvel, e
você poderá ter que fazer login sempre
que entrar no nosso website.

PUBLICIDADE

Nós poderemos utilizar terceiros para
apresentar anúncios quando você visita
o nosso website. Estas empresas, por
sua vez, poderão recolher informações
como: tipo de browser, hora e dia, tipo
de anúncio clicado neste e em outros
websites etc., de forma a mostrar os
anúncios mais relevantes a você. Estas
empresas normalmente utilizam seus
próprios sistemas para recolher os
dados, que estão sujeitos às políticas
de privacidade delas.

USANDO OS SEUS DADOS PESSOAIS
Nós poderemos utilizar os seus dados
pessoais das seguintes formas:

para manter e melhorar o nosso website, produtos
e serviços;
para gerir a sua conta, incluindo comunicações que
temos com você relativas a ela, se tiver uma conta
em nosso website;
para operar e administrar o nosso programa de
afiliados e outras promoções das quais você
poderá participar em nosso website;
para responder aos seus comentários e perguntas,
e para prestar apoio ao cliente;
para enviar informações, incluindo as técnicas,
atualizações, alertas de segurança e suporte;
com o seu consentimento, fazemos e-mail
marketing sobre promoções e outras novidades,
inclusive sobre os nossos produtos ou serviços, ou
de nossos afiliados. Mas você poderá deixar de
receber estas informações a qualquer momento,
pois todos os nossos e-mails têm sempre a opção
de sair da lista. Mesmo que saia da nossa lista,
poderemos enviar e-mails não relacionados ao
marketing, mas a respeito de alguma conta ou
negócios que possua conosco;
para processar pagamentos que tenha realizado no
nosso website;
quando acharmos necessário e apropriado (a) para
cumprir a lei (b), para atender a pedidos e
processos legais, incluindo pedidos de autoridades
públicas e governamentais; (c) para cumprir nossa
Política; e (d) para proteger direitos, privacidade e
segurança – seus e de outros;
para analisar e estudar serviços;
como descrito abaixo em “partilhar os seus dados
pessoais”.

PARTILHAR SEUS DADOS PESSOAIS
Podemos partilhar os seus dados pessoais
assim:

com terceiros designados por você. Podemos
partilhar os seus dados com terceiros aos quais você
tenha dado o seu consentimento;
serviços prestados por terceiros. Poderemos
partilhar os seus dados pessoais com terceiros que
realizam alguns serviços como: análise de dados,
processamento de pagamentos, suporte ao cliente,
envio de e-mail marketing e outros serviços similares.
WEBSITE DE TERCEIROS

O nosso website poderá conter links de terceiros. Esta
Política não cobre as políticas de privacidade de
terceiros. Os websites de terceiros têm as suas
próprias regras de privacidade e não aceitamos
qualquer responsabilidade sobre esses websites, suas
funções ou condições em relação a elas. Por favor, leia
as políticas de privacidade dos websites de terceiros
antes de submeter qualquer informação.
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Procuramos tomar sempre todas as medidas técnicas e
administrativas para proteger todos os seus dados da
forma mais segura possível. Infelizmente, nenhum
sistema é 100% seguro e poderá garantir
completamente a segurança dos seus dados. Se você
pensa que os seus dados já não estão seguros conosco
(por exemplo, se desconfia que o acesso à sua conta foi
comprometido), por favor, entre em contato conosco
imediatamente informando o problema.

Conteúdo gerado pelo usuário

Você poderá partilhar os seus dados
pessoais conosco quando submete e gera
conteúdo no nosso website, incluindo
comentários no blog, mensagens de
suporte na nossa página. Por favor, tenha
noção que qualquer informação que você
publique nele passa a ser de conhecimento
público e fica acessível a todos os usuários
do nosso canal, inclusive dos visitantes.
Sugerimos que tenha muito cuidado
quando decidir tornar público os seus
dados pessoais ou qualquer outra
informação no nosso website. Qualquer
informação pessoal publicada no nosso
website não ficará privada ou confidencial.
Se você nos der alguma review ou
comentário, nós poderemos tornar públicas
essas informações em nosso website.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

As suas informações, incluindo dados
pessoais que recolhemos de você, poderão
ser transferidas para, guardadas em e
processadas por nós fora do país onde você
reside, onde proteção de dados e
regulamentos de privacidade poderão não
ter o mesmo nível de proteção de outros
países. Ao aceitar esta Política de
Privacidade, você concorda em transferir,
guardar e processar os seus dados.
Tomaremos todas as medidas necessárias
para assegurar que os seus dados são
tratados da forma mais segura e de acordo
com os nossos termos.

RETENÇÃO
Nós apenas guardaremos a sua informação pessoal
durante 30 dias, a não ser que um período mais longo
seja necessário ou permitido por lei.
OU
Nós apenas guardaremos a sua informação pessoal
enquanto for necessário e permitido por você para que
você possa utilizar o nosso website, até que você feche
a sua conta ou termine a sua subscrição, a não ser que
o período mais longo seja necessário ou permitido por
lei.
NOSSA POLÍTICA COM CRIANÇAS

O nosso website não é direcionado para crianças abaixo
dos 18 anos. Se um pai ou um encarregado de
educação verificar que o seu filho(a) forneceu dados
pessoais ao nosso website sem o seu consentimento,
deverá entrar em contato conosco imediatamente.
Nós apagaremos todos esses dados o mais rápido
possível.

OS SEUS DIREITOS
Sair da lista: Você pode solicitar sua saída da nossa
lista a qualquer momento; (i) comunicações de e-mail
marketing, (ii) a nossa coleta de dados pessoais
sensíveis, (iii) qualquer novo processamento de
dados pessoais que poderemos realizar.
Acesso: Você poderá ter acesso às informações que
nós possuímos a seu respeito a qualquer momento
ao nos contatar.
Alterar: Você também poderá entrar em contato
conosco para atualizar ou corrigir qualquer
informação pessoal sua que tenhamos.
Mover: A sua informação pessoal pode ser
transferida. Você tem a flexibilidade de mover os
seus dados para outro serviço se assim desejar.
Apagar: Em algumas situações, por exemplo quando
a informação que temos sobre você já não é
relevante ou é incorreta, você poderá pedir para
apagarmos os seus dados.
Se você quiser exercer qualquer um destes direitos, por
favor, contate-nos. Por favor, deixe bem claro no seu
pedido: (i) que informação quer; e (ii) quais dos
direitos acima você quer usar. Para a sua proteção,
apenas poderemos completar os seus pedidos se eles
forem feitos com o mesmo e-mail associado aos seus
dados, pois verificaremos a identidade antes de efetuar
qualquer alteração. Atenderemos ao seu pedido o mais
breve possível, não mais que 30 dias. Por favor, tenha
em mente que, eventualmente, precisaremos guardar
alguma informação para mantermos em registro.
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EVANDRO JOSÉ ZIPF

RECLAMAÇÕES E DÚVIDAS
Informação de contato

Nós estamos empenhados em resolver
qualquer queixa sobre a forma como
recolhemos os seus dados pessoais. Se
tiver alguma queixa que queira fazer sobre
a nossa Política de Privacidade ou nossas
práticas relacionadas aos seus dados
pessoais, por favor, escreva para:
contato@nototi.com.br.

Responderemos à sua demanda o mais
rápido possível, no prazo máximo de 30
dias. Nós esperamos resolver qualquer
situação que seja trazida até nós por você.
Em todo caso, se verificarmos que a sua
queixa não é aplicável, você estará no seu
direito de contatar a autoridade local de
proteção de dados.

Olá!
Meu nome é Evandro José Zipf, tenho 18
anos de experiência na área de redes de
computadores, possuo Certificado Zabbix
Specialist e Professional, além de
ampla bagagem em Linux, Cloud Computing
(AWS) e Firewall. Sou especialista em
monitoramento de TI e processos de
negócio.

SAIBA MAIS

Nós agradecemos por seus comentários e
questões sobre a nossa Política
de Privacidade. Fique à vontade para falar
conosco pelo e-mail citado acima.
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CONFIRA TERMOS E CONDIÇÕES DA NOTO TI ABAIXO

A SUA CONTA

TERMOS E
CONDIÇÕES NOTO TI
Os Termos e Condições (“Termos”)
descrevem como NOTO TI (“empresa”,
“nós”, e “nosso”) regula o uso destes
websites: https://blog.nototi.com.br e
https://www.nototi.com.br (o “website”).
Por favor, leia as informações a seguir
com cuidado, de forma a entender as
nossas práticas referentes ao uso do
website. A empresa poderá alterar os
Termos a qualquer altura. A empresa
poderá informá-lo da alteração dos
Termos utilizando os meios de
comunicação disponíveis. A empresa
recomenda que verifique o website com
frequência, de maneira que veja a versão
atual dos Termos e as versões anteriores.

Quando usa o nosso website, você fica responsável
por assegurar a confidencialidade da sua conta, senha e
outros dados; não poderá passar a sua conta a
terceiros. Nós não nos responsabilizamos por acessos
não autorizados que resultem de negligência por parte
do usuário (dono da conta). A empresa está no direito
de terminar o serviço ou cancelar a sua conta e remover
os seus dados caso você partilhe a sua conta.

SERVIÇOS

O website permite que você use os serviços disponíveis
nele. Não poderá utilizar esses serviços com propósitos
ilegais. Nós poderemos, em alguns casos, estipular um
valor para permitir uso do website. Todos os preços
serão publicados separadamente nas páginas
apropriadas no website. Poderemos, em alguns casos e a
qualquer momento, mudar os valores relativos ao uso do
website. Poderemos também utilizar sistemas de
processamento de pagamentos que terão taxas de
processamento. Algumas dessas taxas poderão ser
apresentadas quando você escolher um determinado
meio de pagamento. Todos os detalhes sobre as taxas
desses sistemas de pagamentos poderão ser
encontrados no seus respectivos websites.

SERVIÇOS DE TERCEIROS
O website poderá incluir links para outros websites,
aplicações ou plataformas. Nós não controlamos os
websites de terceiros e não seremos responsáveis por
seus conteúdos ou outro tipo de material que
faça parte deles. Nós deixamos esses disponíveis para
você e mantemos todos os nossos serviços e
funcionalidades no nosso website.

USOS PROIBIDOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
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A nossa Política de Privacidade, que
você pode conferir detalhadamente em
texto anterior, explica como nós
utilizamos os seus dados pessoais. Ao
utilizar o nosso website, você reconhece
que tem conhecimento e aceita nossas
condições de processamento dos seus
dados.

Nós concedemos a você uma licença revogável,
intransferível e não exclusiva para aceder e usar o nosso
website de um dispositivo de acordo com os Termos.
Você não deve usar o website para fins ilegais ou
proibidos. Você não pode usar o website de forma que
venha a desabilitar, danificar ou interferir no website.
Todo o conteúdo presente no nosso website, incluindo
texto, código, gráficos, logos, imagens, vídeos, software
utilizados no website (doravante e aqui anteriormente o
“conteúdo”). O conteúdo é propriedade da empresa ou
dos seus contratados e protegidos por lei (propriedade
intelectual) que asseguram esses direitos. Você não
pode publicar, partilhar, modificar, fazer engenharia
reversa, participar da transferência ou criar e vender
trabalhos derivados, ou qualquer modo de usar qualquer
um dos conteúdos. A sua utilização do website não lhe
dá o direito de fazer qualquer uso ilegal e não permitido
do conteúdo e, em particular, você não poderá alterar os
direitos de propriedade ou avisos no conteúdo. Você
deverá usar o conteúdo apenas para seu uso pessoal e
não comercial. A empresa não concede a você nenhuma
licença de propriedade intelectual dos seus conteúdos.
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MATERIAIS DA EMPRESA

Ao publicar, enviar, submeter ou efetuar
upload do seu conteúdo, você cede os
direitos do uso desse conteúdo a nós para
o desenvolvimento do nosso negócio,
incluindo, mas não limitado a, direitos de
transmissão, exibição pública, distribuição,
execução pública, cópia, reprodução e
tradução do seu conteúdo, além de
publicação do seu nome em conexão
com o seu conteúdo.
Nenhuma compensação será paga com
relação ao uso do seu conteúdo. A empresa
não terá obrigação de publicar ou desfrutar
de qualquer conteúdo que você possa nos
enviar, e poderá remover seu conteúdo a
qualquer momento sem qualquer aviso. Ao
publicar, fazer upload, inserir, fornecer ou
enviar o seu conteúdo, você garante e
declara que possui todos os direitos

sobre seu conteúdo.

ISENÇÃO DE CERTAS RESPONSABILIDADES

As informações disponíveis através do
website podem incluir erros tipográficos ou
imprecisões. A empresa não será
responsável por essas imprecisões e erros.
A empresa não faz declarações sobre a
disponibilidade, precisão, confiabilidade,
adequação e atualidade do conteúdo
contido e dos serviços disponíveis no
website. Na medida máxima permitida pela
lei aplicável, todos os conteúdos e serviços
são fornecidos “no estado em que se
encontram”. A empresa se isenta de todas
as garantias e condições relativas a este
conteúdo e serviços, incluindo garantias e
provisões de comercialização, adequação a
um determinado propósito.

INDENIZAÇÃO
Você concorda em indenizar, defender e isentar a
companhia, seus gerentes, diretores, funcionários,
agentes e terceiros, por quaisquer custos, perdas,
despesas (incluindo honorários de advogados),
responsabilidades relativas ou decorrentes de sua
fruição ou incapacidade para aproveitar o
website, ou os seus serviços e produtos da empresa, a
sua violação dos Termos, ou a sua violação de
quaisquer direitos de terceiros, ou ao seu
descumprimento da lei aplicável. Você deve cooperar
com a empresa na afirmação de quaisquer defesas
disponíveis.

CANCELAMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO
A empresa pode cancelar ou bloquear o seu acesso ou
conta no website, e os seus respectivos serviços, a
qualquer altura, sem aviso, no caso de você violar os
Termos e Condições.

DIVERSOS
A lei que rege os Termos deve ser a lei substantiva
do país onde a empresa está estabelecida, exceto as
regras de conflito de leis. Você não deve usar o website
em jurisdições que não concedam efeito a todas as
disposições dos Termos.
Nenhuma parceria, emprego ou relacionamento de
agência estará implícito entre você e a empresa como
resultado dos Termos ou uso do website. Nada nos
Termos deverá ser uma derrogação ao direito
da empresa de cumprir com solicitações ou requisitos
governamentais, judiciais, policiais e policiais – ou
requisitos relacionados ao seu usufruto do website.

Se qualquer parte dos Termos for considerada
inválida ou inexequível de acordo com a lei aplicável, as
cláusulas inválidas ou inexequíveis serão consideradas
substituídas por cláusulas válidas e exequíveis, que
deverão ser semelhantes à versão original dos Termos
e outras partes e seções do contrato. Termos serão
aplicáveis a você e à empresa.
Os Termos constituem o acordo integral entre
você e a empresa em relação ao desfrute do website; os
Termos substituem todos os anteriores ou
comunicações e ofertas, sejam eletrônicas, orais ou
escritas, entre você e a empresa.
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INFORMAÇÃO DE CONTATO

TERMOS E CONDIÇÕES
DIVERSOS

A empresa e suas afiliadas não serão
responsáveis por uma falha ou atraso no
cumprimento de suas obrigações quando a
falha ou atraso resultar de qualquer causa
além do controle razoável da empresa,
incluindo falhas técnicas, desastres
naturais, bloqueios, embargos, revoltas,
atos, regulamentos, legislação ou ordens de
governo, atos terroristas, guerra ou
qualquer outra força fora do controle da
empresa.

Agradecemos por seus comentários ou perguntas
sobre estes Termos. Você pode falar conosco
escrevendo para o e-mail: contato@nototi.com.br.

Em caso de controvérsias, demandas,
reclamações, disputas ou causas de ação
entre a empresa e você em relação ao
website ou outros assuntos relacionados,
ou aos Termos, você e a empresa
concordam em tentar resolver tais
controvérsias, demandas, reclamações,
disputas ou causas de ação por negociação
de boa-fé; e em caso de falha de tal
negociação, exclusivamente através dos
tribunais do país onde a companhia está

estabelecida.
RECLAMAÇÕES

Estamos empenhados em resolver
quaisquer reclamações sobre a forma como
recolhemos ou usamos os seus dados
pessoais. Se você gostaria de fazer uma
reclamação sobre estes Termos ou nossas
práticas em relação aos seus dados
pessoais, entre em contato pelo email:
contato@nototi.com.br. Responderemos à
sua reclamação assim que pudermos e, em
qualquer caso, dentro de 30 dias.
Esperamos resolver qualquer reclamação
que seja levada ao nosso conhecimento. No
entanto, se você achar que a sua
reclamação não foi adequadamente
resolvida, você se reserva ao direito de
entrar em contato com a autoridade
supervisora de proteção de dados local.
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