Política de Privacidade
A Política de Privacidade do Quintessa tem o objetivo de explicitar nosso compromisso
com a segurança dos dados pessoais e respeito à privacidade do público que interage com
nosso site (https://quintessa.org.br), blog (https://blog.quintessa.org.br), bem como
cadastros para nossos eventos e webinars.
1. Quais dados são coletados?
1.1 Visitantes dos sites
Ao acessar nossos sites, coletamos dados de navegação via ‘cookies’ do software Google
Analytics. Esses dados identificam de forma anônima quantas vezes você retorna ao nosso
endereço, a localização, data e hora, tempo de permanência, páginas visitadas, entre
outros.
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar
como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar nossos sites, você
concorda com o uso de cookies.
1.2 Formulários
Ao preencher formulários em nosso site (pop-ups, inscrições, download de conteúdos,
newsletter e fale conosco) você concorda em compartilhar conosco as informações
solicitadas (nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, informações sobre a empresa). Estas
informações são utilizadas para que as nossas ações sejam direcionadas àquilo que deseja
receber de nós, como contato da nossa equipe e e-mails com oportunidades e conteúdos
do Quintessa.
Você pode, a qualquer momento, solicitar o descadastro de todos ou determinados
conteúdos e interações, além de pedir a remoção total de seus dados, como informaremos
abaixo nesta Política.
1.3 Eventos e webinars
Ao participar de eventos offline e online realizados pelo Quintessa, serão coletados, por
meio de uma plataforma terceirizada de venda de ingressos, os dados necessários para
confirmar sua inscrição e para compreensão do público interessado - como nome, e-mail,
empresa, perfil, cargo e interesses.
Estes dados serão compartilhados com a equipe de Marketing para o envio de conteúdos e
oportunidades relacionados ao tema do evento, bem como entrar em contato para
apresentar nossos serviços.
2. Qual a finalidade da coleta de dados?
Utilizamos os dados coletados para a operação de envio do material ou informação
requisitada por você no preenchimento do formulário (ex. download de material, contato
da equipe Quintessa, recebimento de newsletter).
Além disso, podemos utilizar o seu e-mail para envio de newsletters relacionadas a
empreendedorismo, negócios de impacto, oportunidades abertas e projetos do Quintessa,
e as informações adicionais para personalizar e customizar os conteúdos mais relevantes
de acordo com seus interesses.

Ao ser identificado como negócio de impacto, registramos suas informações em nosso
banco de negócios e nosso time de busca e seleção poderá eventualmente entrar em
contato via e-mail ou telefone para apresentar oportunidades do Quintessa.
3. Quais são as Bases Legais para coleta de dados?
Os dados são coletados, tratados e utilizados por meio das bases legais autorizadas pela
Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
4. Com quem compartilhamos os seus dados?
Nós não compartilhamos, vendemos ou transferimos seus dados pessoais para ninguém,
sendo restritos às equipes de Marketing, Busca e Seleção de Negócios e Parcerias.
Em eventos em parceria com terceiros, as informações solicitadas na inscrição do evento
poderão ser compartilhadas com a empresa co-realizadora.
Em programas de aceleração em parceria com terceiros, a política de compartilhamento de
dados dos empreendedores inscritos será informada no regulamento do programa.
5. Como os dados são armazenados?
O Quintessa adota as melhores práticas de segurança da informação e utiliza softwares
que promovem a proteção e segurança dos dados informados em formulários e landing
pages. Nós nos esforçamos para proteger a privacidade dos seus dados pessoais
informados, mas não podemos garantir total segurança. O usuário deve ter ciência de que
invasões indesejadas, falha de hardware ou software e outros fatores podem
comprometer a segurança a qualquer momento.
Caso você identifique algo que comprometa a segurança dos seus dados, por favor entre
em contato com: contato@quintessa.org.br e reafirmaremos nosso compromisso em
tomar as medidas cabíveis.
6. Como solicitar informações
O usuário dos sites Quintessa tem o direito de, a qualquer momento:
-

Solicitar detalhes dos seus dados armazenados por nós;
Alterar ou corrigir informações de seus dados;
Revogar consentimentos, solicitar eliminação de seus dados, limitar o recebimento
de comunicações e pedir a anonimização de seus dados;

Para as solicitações acima e quaisquer dúvidas, comentários e sugestões relacionadas a
esta Política de Privacidade, entre em contato com a nossa equipe pelo email
contato@quintessa.org.br.
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