
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
A Funcional zela pela proteção dos dados pessoais de seus usuários. Dessa forma, a presente 
Política de Privacidade visa informar sobre os mecanismos do site https://funcional.com/ e 
como os dados serão utilizados. 
 
 
Coleta das Informações 
O site poderá coletar as seguintes informações de seus usuários: 
 
• informações sobre as visitas e uso deste site, incluindo fonte de referência, duração da 

visita, visualizações de página e caminhos de navegação no site; 
• informações, como endereço de e-mail, o qual o usuário digita quando se registra em 

nosso site; 
• informações fornecidas ao criar um perfil em nosso site – por exemplo, nome, fotos de 

perfil, sexo, data de nascimento, interesses, informações educacionais e de emprego; 
• informações, como nome e endereço de e-mail, os quais o usuário digita para configurar 

assinaturas em nossos e-mails e/ou newsletters; 
• informações digitadas durante o uso dos serviços em nosso site; 
• informações geradas ao usar o site, incluindo quando, com que frequência e em que 

circunstâncias o usuário o utiliza; 
• informações fornecidas em nosso site com a intenção de publicá-las na internet, incluindo 

nome de usuário, fotos de perfil e o conteúdo de suas publicações; 
• informações contidas em quaisquer comunicações enviadas por e-mail ou através do site, 

incluindo o conteúdo e os dados da comunicação; 
• informações sobre o computador, incluindo endereço IP, localização geográfica, 

tipo/versão do navegador e o sistema operacional; 
• Demais informações pessoais enviadas pelo próprio usuário. 

 
 
Utilização das Informações Coletadas 
A informações coletadas pela Funcional tem como finalidade a administração do próprio site 
e a melhoria contínua da experiência de seus usuários. Sendo assim, as informações poderão 
ser utilizadas da seguinte forma: 

 
• Possibilitar que o usuário acesso os produtos e serviços disponíveis no site; 
• Envio de comunicados e informativos de marketing relacionadas aos negócios da empresa 

ou aos negócios de terceiros cuidadosamente selecionados que poderão ser do interesse 
do usuário. 

• Prestar serviços adquiridos através do nosso site; 
• Envio de notificações por e-mail solicitadas especificamente pelo usuário; 
• Envio da newsletter por e-mail; 
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• Fornecimento de informações estatísticas sobre os usuários do site à terceiros; 
• lidar com perguntas e reclamações dos usuários em relação ao site; 
• Proteger e manter o site seguro contra fraudes; 
• Demais finalidades. 

 
Poderão ser divulgadas as informações pessoais dos usuários a qualquer funcionário, 
executivo, seguradora, consultor profissional, agentes, fornecedores ou subcontratados 
conforme razoavelmente necessário para os fins estabelecidos nesta política. 
 
Poderão ainda ser divulgadas as informações de acordo com as obrigações regidas em lei, em 
processos judiciais ou ainda para estabelecer, exercer ou defender os direitos legais da 
empresa. 
 
 
Utilização de Cookies 
Nosso site utiliza Cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia 
social e realizar análise de tráfego.  
 
O consentimento do usuário para utilização de cookies uma única vez, nos termos da presente 
política de privacidade, permite que o site permaneça reconhecendo essa autorização, sem 
necessidade de uma nova solicitação de permissão. 
 
O usuário poderá cancelar a utilização de cookies quando quiser. 
 
A exclusão de cookies poderá afetar na experiência do usuário, causando impactos negativos 
na usabilidade do site.  
 
 
Compartilhamento em Redes Sociais 
O usuário poderá realizar o compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais disponíveis em 
nossas páginas. Nesse caso, o usuário estará publicando o conteúdo por meio de seu próprio 
perfil na rede selecionada. A Funcional não tem acesso ao login e senha dos usuários nessas 
redes, nem publicará conteúdo em nome do usuário sem que ele realize esta ação. 
 
 
Disposições Gerais 
A empresa buscará tomar todas as medidas de segurança possíveis e cabíveis, com a devida 
precaução técnica e organizacional para evitar a perda, mau uso ou alteração das informações 
pessoais dos usuários.  
 



 

O usuário fica ciente de que a transmissão de informações pela internet é inerentemente 
insegura e que, ressalvado o disposto no parágrafo acima, a empresa não será responsável 
pela segurança dos dados que são enviados pela internet. 
 
O site poderá inserir links e detalhes de sites de terceiros. Dessa forma, cabe ao usuário deter 
conhecimento sobre as políticas e práticas de privacidade desses terceiros. 
 
Cabe ao usuário informar ao site sobre as alterações ou correção em seus dados pessoais. 
 
O usuário poderá, a qualquer tempo, solicitar ao site informações sobre quais dados seus estão 
sendo utilizados e com qual finalidade. Além disso poderá solicitar a exclusão de seus dados 
pessoais do banco de dados da empresa. 
 
 
Alterações na Política de Privacidade 
A presente política de privacidade poderá ser atualizada periodicamente por meio da 
publicação de uma nova versão em nosso site. O usuário fica responsável por verificar esta 
página ocasionalmente para garantir que compreende quaisquer alterações nesta política. A 
empresa poderá notificar sobre alterações por meio de mensagens inseridas em nosso site, 
por e-mail ou qualquer outro meio que achar relevante. 
 
 
Esclarecimento de Dúvidas. 
Qualquer dúvida em relação à presente política de privacidade poderá ser esclarecida 
entrando em contato com o Encarregado de Dados (DPO): 
 
Felipe Rangel  
E-mail: felipe.rangel@sobocinski.adv.br  
 
 
 

 


