
Política de Privacidade BTA 
 

A Consultoria Betania Tanure Associados (BTA) reconhece a importância de proteger as 

informações e os dados pessoais e está comprometida em tratá-los de forma responsável e 

em conformidade com as leis de proteção de dados pessoais aplicáveis, notadamente a 

LGPD. 

Esta Política tem como objetivos esclarecer aos usuários de nosso site, e-mail marketing ou 

de nossa plataforma, quais informações e dados pessoais poderão ser coletados, quem terá 

acesso a eles e de que forma serão tratados, para que você exerça o seu direito de escolha.  

Caso você não esteja de acordo com o conteúdo desta Política e decida por não fornecer 

informações ou dados pessoais apontados como necessários, talvez não consigamos lhe 

fornecer as informações que deseja.  Nós indicaremos quando esse for o caso, por exemplo, 

passando-lhe explicitamente essa informação em nossos formulários de registro. 

I – COLETA DE DADOS 

A BTA coleta informações e dados pessoais que são fornecidas por você quando entra em 

contato conosco através dos canais em nosso site ou rede social, ou quando nos envia um e-

mail aplicando-se a uma vaga.  Os tipos de informações pessoais que coletamos incluem: (i) 

contato, tais como nome completo e e-mail; (ii) identificação pessoal e profissional, 

relacionadas ao número de matrícula, data de nascimento, número de celular, gênero, cargo 

quando do acesso e utilização da nossa plataforma, ou ainda (iii) número de celular, 

endereço, escolaridade, companhias nas quais trabalhou, nos casos de sua aplicação a 

alguma vaga disponibilizada pela BTA. 

II – FINALIDADE 

A BTA utilizará as informações coletadas, como nome e e-mail informado por você, para 

envio das informações requisitadas pelos canais de comunicação. Entretanto, elas também 

poderão ser utilizadas para envio de artigos ou pesquisas, sempre relacionadas aos temas 

tratados nas atividades de BTA, focados especialmente – mas não limitados – ao tema de 

cultura e de governança empresarial. Ressaltamos que você poderá optar a qualquer 

momento por não receber mais nossos e-mails acessando o link apresentado nas respectivas 

mensagens enviadas ou ainda pela opção “Contato”, em nosso site 

www.betaniatanureassociados.com 



III – ACESSO E COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS 

Suas informações pessoais serão utilizadas pelos nossos colaboradores e poderão ser 

compartilhadas com provedores de serviços terceirizados, nacionais ou estrangeiros, para 

hospedagem e armazenamento.  Quando se fizer necessário, com relação às parcerias 

criadas com a BTA, ocorrerá a inserção de suas informações e dados pessoais para as ações 

criadas em conjunto com essas parcerias. Somente os parceiros explicitamente 

identificados terão acesso à informação.   

Esses provedores de serviços só terão acesso às suas informações se for razoavelmente 

necessário para o propósito para o qual foram contratados. Nós exigiremos que tais 

terceiros cumpram as leis aplicáveis, notadamente a Lei 13.709 – Lei Geral de Proteção de 

Dados no Brasil – e leis internacionais análogas à LGPD e às cláusulas contratuais de 

segurança e privacidade firmadas entre as partes, comprometendo-se a garantir o mesmo 

nível de proteção, privacidade e segurança da informação que a BTA aplica em seus 

processos e à não utilização de seus dados pessoais para qualquer outra finalidade senão a 

para a qual foram contratados. 

Nenhuma informação ou dado pessoal será divulgado publicamente. A BTA respeita a 

importância da privacidade e se compromete a não vender, alugar e repassar suas 

informações para terceiros, exceto em casos em que essas informações forem exigidas 

judicialmente.  Caso ocorra ordem judicial para divulgação de dados pessoais,  a BTA, 

sempre que possível, comunicará à parte envolvida da obrigação legal da divulgação. 

IV – RETENÇÃO E TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A BTA irá reter suas informações e dados pessoais enquanto forem necessários no âmbito 

e nos limites técnicos das atividades e de acordo com as situações previstas na legislação 

vigente.  

 

Você poderá obter maiores detalhes sobre a retenção dos seus dados pessoais através dos 

canais de comunicação detalhados nesta Política. 

V – COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS 

A BTA não possui acesso ao login e senha dos usuários contidos em suas redes sociais e nem 

publicará conteúdo em nome do usuário.  



O usuário ou visitante, ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas redes 

sociais disponíveis em nossas páginas, publicará o conteúdo por meio de seu perfil pessoal 

na rede selecionada.  

VI – SEGURANÇA DE SEUS DADOS PESSOAIS 

A BTA envida seus melhores esforços para a proteção de seus dados pessoais e exige, 

contratualmente, de seus terceiros e parceiros que eventualmente tratem seus dados 

pessoais com o mesmo comprometimento. 

Apesar de todos os mecanismos de proteção implantados visando impedir o acesso não 

autorizado, não é possível garantir uma total segurança na transmissão de informações por 

meio eletrônico. Neste sentido, é importante que você tenha cuidado e atenção com o meio 

de transmissão utilizado e com o conteúdo dos dados pessoais que compartilha conosco. 

VII – DIREITOS DO TITULAR 

Você tem direito de confirmar a existência, acessar, revisar, modificar e/ou requisitar uma 

cópia eletrônica da informação dos seus dados pessoais que são tratados pela BTA.  

VIII - CONTATO 

Você pode entrar em contato para: 

• esclarecimento ou dúvidas em relação à nossa política de privacidade; 

• esclarecimento sobre nossas práticas de privacidade e proteção de dados pessoais; 

•  reclamação; 

• solicitação da eliminação ou revogação dos dados pessoais tratados com o seu 

consentimento; 

• confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; 

• obtenção de informações sobre como acessar seus dados pessoais. 

Para isso, solicitamos que você nos envie uma mensagem acessando a área Contato em 

nosso site ou entre em contato pelo e-mail contato@betaniatanureassociados.com. 

A BTA, ao receber a sua notificação, investigará e responderá, dentro de um prazo 

considerado razoável, a qualquer solicitação ou reclamação recebida sobre a forma como 

tratamos suas informações e dados pessoais, de acordo com as diretrizes previstas das leis 

de privacidade e proteção de dados pessoais vigentes. 



IX – ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta Política de Privacidade poderá passar por alterações e atualizações. Desta forma, nós 

da BTA recomendamos que visite periodicamente esta página para ter conhecimento pleno 

e de forma tempestiva sobre as modificações. 


