
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 
 
Esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE entra em vigor a partir do dia 01 de Junho de 2020. 
 
 
 
PREÂMBULO. 
 
 
 
a . ESTE DOCUMENTO TRATA DE:  
 
 
- Política de privacidade;  
 
- Coleta de Dados; 
 
- Armazenamento e Transferência de Dados;  
 
- Uso e Divulgação de Informações;  
 
- Permissão para Envio de Mensagens;  
 
- Alterações a esta Política.  
 
b. Este documento foi atualizado em 01 de Junho de 2020.  
 
c. O site assessorianamedida.com.br, propriedade da empresa YESWORK, tem como 
objetivo vender planos e serviços de assessoria para pessoas jurídicas e prestar 
serviços com base em um método prático e exclusivo de abordagem empresarial, 
criado para gerar mais clientes e aumentar o faturamento de negócios da forma mais 
rápida possível. 
 
d. Qualquer USUÁRIO do nosso site, os quais denominamos INTERNAUTA/CLIENTE,  
fornece dados básicos no momento do registro ou entram em contato com o nosso 
atendimento para possibilitar o contato dos nossos Consultores.  
 
e. Esta política de privacidade descreve como e em que circunstâncias o site 
assessorianamedida.com.br coleta, utiliza e compartilha sua informação quando você 
acessar nosso site visando utilizar os nossos serviços. Nossa Política de Privacidade 
consiste nos itens e subitens que se seguem abaixo:  
 
 



1. Coleta de Dados: Podemos coletar dados através do fornecimento voluntário de 
informações do INTERNAUTA/CLIENTE  em qualquer formulário do site, ou ainda, 
podemos guardar os dados básicos da navegação e interação com o site e ferramentas.  
 
 
 
2. Para INTERNAUTA/CLIENTE: Solicitamos informações diretamente relacionadas ao 
seu interesse de contato e informações nos formulários do site 
assessorianamedida.com.br.  
 
 
3. Registro de Atividades: A navegação e interação também podem ser registrados, 
através de diversas tecnologias aplicáveis, para que seja possível oferecer o melhor 
conteúdo, orientar estatísticas para melhoria e criação de novos produtos e serviços, 
assim como atender às necessidades legais e administrativas em caso de fraude ou 
ordem judicial, além de proteger nossos INTERNAUTAS/CLIENTES de invasores e 
hackers. 
 
 
4. O site assessorianamedida.com.br  também utiliza a tecnologia de cookies para 
compreender melhor a sua navegação e preferências, assim oferecer um conteúdo 
personalizado e mais relevante para você. A maioria dos navegadores de Internet 
aceitam cookies automaticamente, mas o INTERNAUTA/CLIENTE pode alterar as 
configurações de internet para não aceitar cookies ou sujeitá-los à sua autorização.  
 
 
5. Do Armazenamento e Transferência de Dados Acesso aos dados: O site 
assessorianamedida.com.br  não divulga ou compartilha os dados pessoais privados 
do seu registro. Suas informações (inclusive e-mail e números de telefone), não serão 
fornecidos a terceiros, salvo em casos diretamente relacionados à finalidade do site e 
ou com autorização prévia do usuário, ou ainda, em virtude de ordens judiciais, ou de 
disposições legais e administrativas, em relação às quais podemos ser compelidos a 
revelar informações às autoridades ou terceiras partes.  
 
 
6. Todos os dados coletados serão armazenados no nosso banco de dados em 
ambiente seguro, observadas as tecnologias disponíveis.  
 
7. Uso e divulgação de Informações:  
 
 
As informações dos USUÁRIOS são utilizadas internamente para:  
 
a. Identificar USUÁRIOS ( INTERNAUTAS/CLIENTES ) para atendimento através dos 
canais do site.  
 
b. Cumprir ordem legal ou judicial.  



 
 
c. Elaborar estatísticas gerais, para melhoria e acompanhamento dos serviços 
oferecidos no site.  
 
 
d. Comunicar atividade do próprio site, incluindo promoções, dentre outras.  
 
 
e. Demais atividades técnicas relacionadas com a finalidade do site.  
 
 
 
8. Os envios de e-mails podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando uma 
simples solicitação pelo próprio INTERNAUTA/CLIENTE para nossa administração.  
 
 
9. O site assessorianamedida.com.br poderá revisar esta Política de Privacidade 
periodicamente, devendo o INTERNAUTA/CLIENTE sempre verificar eventuais 
alterações, sempre que acessar este site. 
 
 
10. Ao acessar ou utilizar este site após a data de entrada em vigor de tal alteração, o 
INTERNAUTA/CLIENTE aceita sujeitar-se à versão revista da Política de Privacidade.  
 
 
11. O site www.assessorianamedida.com.br, é propriedade da YESWORK, com 
escritório na Av. Paulista, 1765 – Bela Vista – CEP.: 01311-200 – SP. 


