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Nós da Base2 Tecnologia entendemos que a privacidade de suas informações é
importante para você. Esta Política de Privacidade foi criada para demonstrar o nosso
compromisso em manter a segurança de seus dados pessoais de forma simples,
transparente e objetiva.
O objetivo da Base2 Tecnologia é ajudar você a entender quais os dados coletamos,
porque os coletamos, como são armazenados, compartilhados e quais os seus direitos
sobre eles.

Por que a Base2 Tecnologia coleta seus dados pessoais?
A Base2 coleta seus dados pessoais para operar e gerenciar as atividades do negócio
e cumprir as obrigações legais. Além disso, podemos coletar dados para gerir os
processos de seleção e recrutamento.
Não usaremos seus dados para finalidades não compatíveis com os objetivos descritos
acima.

Quais dados pessoais coletamos?

-

Informações fornecidas por você

Coletamos dados pessoais cadastrais, como nome, e-mail, telefone, empresa e cargo
que são fornecidos expressamente por você através de formulários preenchidos em
nosso site, redes sociais, plataformas de formulários online (exemplo: Google Forms)
ou eventualmente, por meio de contato direto com nossos funcionários via e-mail,
whatsapp, chat ou telefone.
Essas informações você nos fornece voluntariamente ao se interessar por um de
nossos serviços ou quando se candidata para uma vaga na Base2.

-

Informações de navegação no site

Ao visitar nosso site, a Base2 obtém automaticamente dados de geolocalização,
duração da visita, páginas visitadas e ações tomadas em nosso site por meio da
utilização de “cookies”, com objetivo de garantir a melhor experiência do usuário e
análise e desenvolvimento de ações de marketing.

-

Outras fontes de informação

Eventualmente, podemos coletar dados sobre você em plataformas de recrutamento de
nossos parceiros ou através de dados disponibilizados publicamente por você. O
compartilhamento dessas informações conosco já foram previamente autorizadas por
você e serão sempre e somente utilizadas para as finalidades descritas nesta política.
-

Informações fornecidas por você para o uso da plataforma Crowdtest

Coletamos dados pessoais cadastrais, como nome, e-mail, CPF, marca, modelo e
sistema operacional do dispositivo móvel que você vai utilizar para testar. Após o
cadastro você tem a opção de completar seu perfil, onde poderá preencher
informações como data de nascimento, gênero, escolaridade, idiomas, áreas de
conhecimento, profissão, cidade, estado, país, tempo de experiência com testes,
certificações, nível de experiência com testes, e-mail utilizado na conta do paypal,
banco que possui conta, agência, número da conta e tipo de conta, tipo de cartão de
crédito que possui e seu emissor (não solicitamos número de cartão, cvv, data de
validade ou senhas) e programas de fidelidade que participa,
esses dados são
fornecidos expressamente por você por meio da plataforma do Crowdtest.
Como usamos os seus dados?

Todos os dados fornecidos à Base2 são utilizados para fins pelos quais foram
coletados e autorizados por você. Nós armazenamos, utilizamos e podemos
compartilhar seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
-

Fornecimento de nossos serviços;

-

Melhoria de nossos produtos e serviços;

-

Publicidade e propaganda das atividades Base2;

-

Análise de seu perfil para vagas Base2;

-

Seleção para convite de participação de projeto no Crowdtest, caso você tenha
se cadastrado na plataforma;

Quem tem acesso aos seus dados?
Poderão ter acesso aos seus dados os funcionários da Base2 com as devidas
autorizações e que necessitam de suas informações para os fins descritos nesta
política.
Além disso, seus dados podem ser compartilhados com terceiros, nossos prestadores
de serviços ou autoridade pública. A Base2 preza por sua privacidade e fará todos os
esforços para garantir a segurança de suas informações. Apenas compartilharemos
seus dados para fins descritos nesta política de privacidade e nenhum dado poderá ser
divulgado publicamente. Os terceiros a quem seus dados foram compartilhados têm a
obrigação de proteger a privacidade e segurança de suas informações e utilizá-las
apenas em conformidade à legislação aplicável.

Como a Base2 protege seus dados?
A Base2 adota práticas e medidas de segurança técnicas e organizacionais, para
garantir a integridade de seus dados pessoais, visando a proteção contra todo e
qualquer incidente, bem como o tratamento inadequado, acesso não autorizado, perda
ou alteração.
A Base2 tem o compromisso de manter a proteção de seus dados, e emprega as
seguintes medidas:
-

-

O acesso aos seus dados pessoais é restrito, somente pessoas autorizadas e
que necessitam de suas informações para cumprir a finalidade pelo qual foi
coletado, podem ter acesso à eles;
Armazenamento de dados em ambiente seguro;

E, em caso de qualquer incidente que possa trazer riscos ou danos ao titular dos
dados, a Base2 se compromete a informar o titular e a autoridade pública de proteção
de dados, conforme previsto na legislação aplicável.
Quais são os seus direitos?
Seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), você tem direitos sobre
seus dados. Listamos abaixo quais são eles:
-

Ter conhecimento de que seus dados são tratados por nós;
Solicitar o acesso aos seus dados pessoais que possuímos;
Solicitar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
Requerer a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou em desconformidade com as finalidades previstas nesta política;
Direito de se opor ao tratamento, e solicitar a eliminação de seus dados,
conforme a legislação aplicável;
Informação para quais terceiros a Base2 compartilhou ou recebeu os seus
dados.

Caso deseje exercer seus direitos, você pode fazer pelos nossos canais de
atendimento ou pelo e-mail privacidade@base2.com.br.

Mudanças na Política de Privacidade
A Base2 se reserva o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer tempo.

Contato Base2 Tecnologia

Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade, ou caso precise
se comunicar com a Base2 para quaisquer assuntos envolvendo seus dados, entre em
contato com o nosso responsável pela proteção de dados, pelos canais:
E-mail: privacidade@base2.com.br
Av. Brasil, 1666 - 14 andar, Boa Viagem - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 99308-9778

