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Privacidade
Por meio desse documento, o Academy SatellaSoft, vem esclarecer como as suas informações
serão tratadas pela nossa equipe, e até mesmo, por solicitações judiciais vigentes no Brasil.
O Academy é uma divisão do portal SatellaSoft, porém, as informações não são vinculadas entre
essas duas partes, mesmo estando no mesmo servidor de dados.
Algumas informações são criptografadas, assim, garantimos uma camada adicional de
segurança. Não exibimos as informações de nossos alunos, professores e administradores
publicamente a nenhum nível de usuário, isso garante que o usuário tem suas informações
ocultas e protegidas. Nem mesmo nossos professores tem acesso a todos os dados cadastrais
do aluno.
Conforme as regras do nosso termo de uso, se houver uma violação, que ocasionar em uma ação
judicial, nossa equipe está preparada e de prontidão para ajudar a justiça nacional e
internacional com quaisquer informações, não toleramos nenhum tipo de violação, seja racial,
bullying, abusos, entre outros tipos descritos em nossos termos de uso.
Todas as informações cadastradas, são armazenadas e tratadas em nosso banco de dados,
algumas informações, como CPF, são utilizadas na emissão do certificado de conclusão, ou seja,
as informações solicitadas, são totalmente necessárias para a manutenção das informações a
serem emitidas pelos usuários ou pela nossa equipe.
Informações estatísticas serão consumidas pela nossa equipe técnica, isso para que possamos
analisar e processar os melhores conteúdos, e também é claro, trazer atualizações pertinentes
aos fluxos de dados. NÃO cedemos e também não é permitido o uso dessas informações por
pessoas não vinculadas ao Academy SatellaSoft, isso garante que apenas a nossa equipe pode
ter acesso às informações.
Todo conteúdo gerado pelo Academy SatellaSoft, será usado exclusivamente para a
manutenção da plataforma, se necessário, podemos contratar empresas de terceiros e fornecer
apenas dados estatísticos, e não os dados pessoais de cada usuário.
A qualquer momento, podemos acrescentar novas informações nesse documento, então é de
responsabilidade de cada usuário, fazer a revisão desse material frequentemente.
Qualquer dúvida, basta enviar uma mensagem para a nossa equipe.
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