Política de Privacidade
MOVIMENTO BRASIL MAIS DIGITAL (“nó s”, “nos”, “nosso(a)”, “nossos(as)”,
“conosco”) é um site administrado por EscaEsco Comunicaçã o e Consultoria
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.225.628/0001-28, comprometida com a
proteçã o dos dados de seus Usuá rios.
Esta Política de Privacidade descreve como os dados de seus Usuá rios serã o
coletados, utilizados, armazenados, tratados e protegidos. Também descreve os
direitos que você exerce em relaçã o a estes.
Para fins desta Política de Privacidade, “Você”, “Usuá rio”, “Titular de Dados”,
“seu(s)”, “-lo” ou “lhe” significa todo e qualquer indivíduo que, de qualquer
forma, utilize/acesse o nosso site.
Esta Política de Privacidade pode ser atualizada sempre que necessá rio e você
deverá checar este link periodicamente para garantir que está de acordo com tais
alteraçõ es.
1. COLETA E USO DOS DADOS
Nó s podemos coletar informaçõ es bá sicas sobre você que o identifiquem como
um indivíduo, tais como nome, e-mail, empresa/instituiçã o, cargo, estado e
cidade e telefone, de modo a garantir a sua experiência como Usuá rio (“Dados
Pessoais”), sendo que nó s apenas coletamos essas informaçõ es fornecidas
espontaneamente por você durante sua utilizaçã o da plataforma ou conforme
estabelecido nesta Política de Privacidade.
Todos os Dados Pessoais coletados durante o uso da plataforma serã o utilizados
apenas por nó s, sendo que os ó rgã os apenas receberã o o seu nome, estado e
cidade na petiçã o assinada. Esses Dados Pessoais nã o serã o, em hipó tese alguma
ou por qualquer forma, vendidos, alugados ou cedidos a terceiros, com exceçã o
de disposiçã o legal aplicá vel ou ordem judicial expedida por autoridade
competente.
1.1. Pixels e Cookies*
Sã o coletados dados de acesso e de utilizaçã o da plataforma apenas para fins
estatísticos e para que suas preferências possam ser gravadas nas ferramentas
customizadas do site. O uso de cookies e pixels de acompanhamento se destinam
exclusivamente ao levantamento de dados sobre o uso da plataforma.
Ainda, poderã o ser utilizados serviços de enriquecimento e limpeza de banco de
dados de empresas homologadas e com permissã o legal para prestar este tipo de
serviço. A captura de novas informaçõ es destina-se exclusivamente à melhora do
processo de comunicaçã o entre você e nó s.
(*) Cookies: sã o pequenos pacotes de dados enviados de um website para o seu
navegador quando Você visita. Sã o utilizados principalmente para identificar e

armazenar informaçõ es e, cada vez que você visita este website novamente, o
navegador envia o cookie de volta para recuperar atividades prévias.
1.2. Marketing Direto
Ao preencher um formulá rio em nosso site, podemos utilizar seus Dados
Pessoais para lhe fazer ligaçõ es, enviar e-mails, WhatsApp e/ou Telegram para
fins de divulgaçã o de nosso trabalho ou de projetos que apoiamos. Nã o serã o
utilizados seus Dados Pessoais para envio de comunicaçõ es que nã o sejam
relacionadas a nó s ou quaisquer outras mensagens abusivas e nã o-autorizadas.
1.3. Links para Sites de Terceiros
A plataforma, newsletters e outras comunicaçõ es podem, periodicamente, conter
links para e de sites de terceiros.
Os Dados Pessoais que você fornece por meio desses sites nã o estã o sujeitos a
esta Política de Privacidade e o tratamento de seus Dados Pessoais por tais sites
nã o é de nossa responsabilidade.
Se você seguir um link para outros sites, observe que e se esses sites têm suas
pró prias políticas de privacidade, que definirã o como suas informaçõ es serã o
coletadas, processadas e protegidas. Recomendamos que você consulte as
respectivas políticas de privacidade para se informar adequadamente a respeito
do uso de suas informaçõ es pessoais por tais sites.
1.4. Redes Sociais
Estamos presentes nas redes sociais de acordo com os links divulgados em nosso
site.
A liberdade de expressã o faz parte do processo para a construçã o de uma
sociedade cada vez mais aberta e igual para todos. Por isso, nã o serã o excluídos
comentá rios postados em redes sociais sobre os nossos posicionamentos e açõ es.
Apenas mensagens abusivas, com conteú do impró prio, de cunho comercial,
relacionado diretamente a campanhas políticas, com palavras de baixo calã o
e/ou com ataques pessoais ou a grupos específicos poderã o ser excluídas e o
usuá rio poderá ser banido de nossas redes sociais.
2. PROTEÇÃ O DOS DADOS
Todos os Dados Pessoais em nosso poder sã o armazenados em servidores
seguros, de acordo com medidas razoá veis de segurança física, administrativa e
técnica, cujo acesso só é permitido aos colaboradores capacitados a gerenciá -los
com segurança ou fornecedores com contratos de confidencialidade. No entanto,
a transmissã o de informaçõ es pela internet nã o é totalmente segura. Embora
sejam tomadas medidas razoá veis para proteger os Dados Pessoais, nã o é

possível garantir a segurança das informaçõ es transmitidas, e qualquer
transmissã o é por conta e risco do usuá rio.
Ainda, por disposiçã o legal aplicá vel ou ordem judicial expedida por autoridade
competente no cumprimento de suas atribuiçõ es legais, poderá ser solicitado a
nó s, que disponibilizemos os Dados Pessoais de algum indivíduo. Nó s,
entretanto, nos comprometemos a revelar os Dados Pessoais limitando-se ao
mínimo necessá rio para atingir as finalidades exigidas.
3. SEUS DIREITOS
3.1. Acesso aos Seus Dados Pessoais
Você pode solicitar uma có pia dos seus Dados Pessoais, a qualquer momento, por
meio do e-mail: falecom@escaesco.com.br . No entanto, esses dados precisam ser
solicitados por você, com o envio anexo de um documento expedido por ó rgã o
governamental que comprova-se sua identidade. Os seus Dados Pessoais nã o
serã o entregues a quaisquer terceiros.
3.2. Correçã o
Você tem o direito de solicitar que quaisquer Dados Pessoais incompletos ou
imprecisos sobre você sejam corrigidos.
3.3. Exclusã o
Você pode solicitar a exclusã o de seus Dados Pessoais de nossos bancos de
dados. Pode haver a recusa da exclusã o, quando determinados Dados Pessoais
forem exigidos em conformidade com a lei aplicá vel.
Além disso, você também pode solicitar, a qualquer momento, que seja
interrompido o envio de nossas newsletters a você clicando no link “descadastrese” no rodapé dos respectivos e-mails ou entrando em contato com o Canal de
Relacionamento por meio do e-mail falecom@escaesco.com.br .
4. CONSENTIMENTO
Ao utilizar o nosso site e/ou nossos serviços, você concorda e consente
automaticamente com os termos e condiçõ es desta Política de Privacidade,
inclusive quando a mesma for atualizada.
Ú ltima atualizaçã o: 1º de dezembro de 2021.

