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Política de Confidencialidade
Os dados pessoais que coletamos são os sobrenomes, nomes e endereços de e-mail do visitante inscrito por livre vontade no seguinte
site: www.vinci-energies.com.br (o “Site”).
Os dados pessoais são exclusivamente tratados pela VINCI Energies do Brasil Engenharia e Participaçoes Ltda, na sua qualidade de
proprietária do Site.
O tratamento de dados pessoais tem por finalidade:
Comunicar com visitantes do Site sobre nossas atividades via assinatura do boletim informativo intitulado “Assine a nossa
newsletter”;
Tratar e responder às demandas dos visitantes do Site via link “Contato” e, por consequência, prestar as informações por eles
solicitadas;
Tratar e responder às candidaturas dos visitantes enviadas via o Site.
Os dados pessoais serão conservados:
Durante o período de assinatura da newsletter, enquanto o visitante estiver inscrito no informativo;

O tempo necessário de tratar a demanda, quando o visitante tiver nos contatado através do link “Contato”;
O tempo necessário de tratar a demanda, quando o visitante tiver nos contatado via o link “Carreira”.
O visitante do Site dispõe de um direito de acesso, de retiﬁcação e de supressão das suas informações pessoais, bem como um direito de
oposição ou de limitação do tratamento das mesmas, o qual ele pode exercer a todo momento através do formulário de contato (assunto
da mensagem a mencionar: Dados pessoais – consultar, modificar ou suprimir minhas informações pessoais) ou escrever para:

VINCI Energies do Brasil Engenharia e Participaçoes Ltda
Adriene Silva, Comunicação
Via Expressa de Contagem, 3850 – Cincão
32370 485 – Contagem – MG – Brasil
O visitante do Site pode, igualmente, a todo momento, deixar de assinar a newsletter ao clicar no link correspondente na mensagem
enviada via a newsletter.
Por ﬁm, o visitante dispõe do direito de portabilidade dos seus dados pessoais, bem como do direito de proceder a uma reclamação junto
às autoridades competentes.
Os visitantes do Site são informados que os testemunhos de conexão ou “cookies” podem ser temporariamente instalados nos seus
terminais (computador, telefone ou tablet), os quais podem ser livremente aceitos ou negados. Para maiores informações, acessar nossa
Política de gestão de Cookies.
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Copyright VINCI Energies 2022
Cookies Preferences

In order to optimize the performance, functionality and interactivity of our website, we use technical cookies, audience
measurement cookies and social network cookies, some of which require your prior consent. You can find more information on
this subject in our Cookies Policy
Customize
Reject All
Accept All

Fechar
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on
your browsing experience.
Technical Cookies
Technical Cookies
Sempre habilitado
Technical cookies that allow the website’s main services to work optimally.
Analytics Cookies
cookies-de-mesure-daudience
Analytics Cookies aim to measure the audience of our website’s content and sections in order to assess them and organise them better.
They also allow us to detect browsing problems and therefore make our services more user-friendly.
Cookies related to social media and third-party services
cookies-reseaux-sociaux
We request your consent before using cookies related to social media and third-party services, intended to facilitate the sharing of
content and make the website more user-friendly. By default, refusal is assumed and these cookies are not placed in your browser or
activated.
Salvar e aceitar

