
POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

 

A Política de Segurança e Privacidade da Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A. (“Editoras”) 

foi criada para demonstrar o seu compromisso com a segurança e a privacidade de informações 

coletadas dos usuários de serviços interativos aqui disponíveis. Gestores de escolas, 

representantes comerciais e demais interessados podem visitar este website e conhecer os 

serviços e produtos que a as Editoras oferecem, obter informações e notícias, sem fornecer 

informações pessoais. Caso você forneça alguma informação, esta Política procura esclarecer 

como as Editoras coletam e tratam suas informações individuais. Esta Política de Segurança e 

Privacidade está sujeita a alterações de tempos em tempos. 

 

1. Quaisquer informações que os usuários passarem serão coletadas e guardadas de acordo com 

padrões rígidos de segurança e confidencialidade. Contudo, devido ao atual estado de 

desenvolvimento tecnológico, não podemos garantir segurança absoluta para suas informações 

pessoais. 

 

2. As informações pessoais que forem passadas às Editoras pelos usuários serão coletadas por 

meios éticos e legais, podendo ter um ou mais propósitos, sobre os quais os usuários serão 

informados. 

 

3. Os usuários serão avisados de quais informações suas estarão sendo coletadas antes do 

instante dessa coleta, ficando a opção de escolha para fornecimento ou não dessas informações 

sob responsabilidade do usuário, o qual também terá ciência das consequências de sua decisão. 

 

4. A menos que as Editoras recebam determinação legal ou judicial, suas informações nunca 

serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram 

coletadas. 

 

5. As Editoras manterão íntegras as informações que forem fornecidas pelos usuários. 

 

6. Este website contém links ou frames de outros sites, que podem ou não ser parceiros das 

Editoras. Esses links e frames são disponibilizados buscando, tão somente, proporcionar mais 

um benefício para os usuários. Vale ressaltar que a inclusão desses links e frames não significa 

que as Editoras tenham conhecimento, concordem ou sejam responsáveis por eles ou por seus 

respectivos conteúdos. Você deverá consultar as políticas de privacidade dos outros websites, 



uma vez que não temos controle sobre informação que é submetida ou coletada por tais 

terceiros. 

 

7. Para fins administrativos, eventualmente as Editoras poderão utilizar “cookies”(*), sendo que 

o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para informá-lo 

quando os mesmos estiverem acionados ou para evitar que sejam acionados. 

 

8. Recomenda-se a verificação desta Política de Segurança e Privacidade e os outros termos 

legais aqui contidos sempre que você acessar ou utilizar este website. 

 

(*) Cookies: tecnologia utilizada para fornecer informações personalizadas de um website. Um 

“cookie” é um elemento de dados que um website pode enviar para o seu navegador, que 

poderá, então, armazená-lo em seu sistema. Utilizamos cookies, para que possamos melhor 

atende-lo quando você retornar ao nosso website. Você poderá configurar seu navegador para 

avisá-lo quando você receber um cookie, dando a você a possibilidade de aceitá-lo ou não. 


