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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.vincienergies.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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