
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nós da QURA EDITORA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 31.862.086/0001-95

(denominada  simplesmente  “QURA”  ou  “Nós”),  somos  uma  editora  com  o

principal objetivo de publicar, produzir e difundir conteúdo vanguardista sobre

tecnologia  e  organizações,  através  da  publicação  das  revistas  Mit  Sloan

Management Review Brasil e Hsm Management.

Estamos comprometidos em resguardar sua privacidade e proteger seus dados

pessoais,  e  o  intuito  deste  documento  é  esclarecer  quais  dados  serão

coletados dos usuários no nosso site (“Você”).

A presente Política de Privacidade (“Política”) visa lhe informar como as suas

informações  e  dados  pessoais  serão  coletados,  usados,  compartilhados  e

armazenados por meio do nosso site.

Como Você verá, redigimos este documento da forma mais clara e objetiva

possível, justamente para que Você possa entender a forma como utilizamos

os seus dados para lhe oferecer uma experiência segura e confortável durante

a compra das revistas.

SEÇÃO 1 – INFORMAÇÕES COLETADAS POR NÓS

Quando Você realiza seu cadastro no nosso site, coletamos as informações

pessoais que Você nos dá, são elas: nome, sobrenome, CPF, e-mail, telefone,

endereço e geolocalização. 

Já  os  dados  do  seu  cartão  crédito,  não  ficam armazenados  conosco,  são

preenchidas diretamente na página segura  da VINDI,  empresa do ramo de

pagamentos  online,  responsável  por  todo  o  processamento  de  solicitações

financeiras.



SEÇÃO 2 – CONSENTIMENTO

Como a QURA obtêm seu consentimento?

Quando Você fornece suas informações pessoais e completa seu cadastro,

deverá, necessariamente, confirmar que aceita os termos da presente política

de privacidade. Após a realização destas ações, entendemos que Você está de

acordo com a coleta de dados para serem utilizados por nossa empresa.

Você poderá acessar seus dados cadastrais, requerer eventuais retificações,

solicitar sua exclusão e, ainda, se opor de como e onde estamos tratando seus

dados pessoais para diferentes finalidades, através dos seguintes canais:

Telefone:  (84) 9922-7135, de segunda a sexta-feira,  das 9h às 18h,  exceto

feriados 

https://www.revistahsm.com.br/faq

 ou 

https://mitsloanreview.com.br/faq

E  caso  Você  queira  retirar  seu  consentimento  no  uso  dos  dados,  como

proceder?

Se, após nos fornecer seus dados, Você vier mudar de ideia, poderá retirar o

seu consentimento  através dos mesmos canais  de  atendimento  informados

nesta seção, solicitando, também, a exclusão integral dos seus dados da nossa

base, mas lembramos que, desta forma, deverá refazer o seu cadastro para

adquirir as assinaturas disponibilizadas no site.

SEÇÃO 3 – DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS

Os  dados  preenchidos  no  seu  cadastro  não  serão  vendidos  em  hipótese

alguma,  mas  podem  ser  repassados  a  terceiros  mediante  sua  solicitação

expressa ou em razão de ordem judicial. 



Não obstante,  com o seu consentimento,  a QURA se reserva no direito de

compartilhar  algumas de suas informações (e-mail,  nome e  geolocalização)

com  os  seus  “Parceiros  Comerciais”,  indicados  nas  páginas  das  revistas

(https://www.revistahsm.com.br e  https://mitsloanreview.com.br),  sempre  que

for  possível,  de  forma  anônima,  visando  preservar  ao  máximo  a  sua

privacidade e com a única finalidade de marketing. Caso queira, ou precise,

basta entrar em contato conosco ou clicar nos links constantes neste parágrafo

para ter integral acesso aos dados de cada um desses Parceiros.

Quando forem os dados identificáveis, nossos Parceiros tratarão seus dados

com a mais absoluta confidencialidade. Também podemos divulgar seus dados

para o cumprimento da Lei e Decisões Judiciais, para fazer cumprir os nossos

termos de uso, para proteger nossos direitos de propriedade ou a segurança de

outros usuários. 

Informações não identificáveis podem ser fornecidas a terceiros para razões de

marketing, publicidade, estatística ou outros usos similares – desde que não

seja possível aferir a identidade do titular a partir destes dados (anonimização).

Lembramos  que  os  e-mails  marketing  enviados  por  Parceiros  têm  suas

próprias políticas de privacidade. Por isso, recomendamos que Você leia suas

respectivas políticas de privacidade para que possa entender  a maneira na

qual suas informações pessoais serão usadas por esses Parceiros.

Uma vez que Você receba um e-mail de marketing dos nossos Parceiros, como

acima mencionado,  vindo a ser redirecionado para um aplicativo ou site de

terceiros, Você não será mais regido por essa Política de Privacidade ou pelos

Termos de Serviço do nosso site.

SEÇÃO 4 - SEGURANÇA

Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e

seguimos as melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não

about:blank
about:blank


serão  perdidas  inadequadamente,  usurpadas,  acessadas,  divulgadas,

alteradas ou destruídas.

Embora  nenhum  método  de  transmissão  pela  Internet  ou  armazenamento

eletrônico  seja  100%  seguro,  nossa  plataforma  é  protegida  com  uma

criptografia SSL (“Secure Sockets Layer”) para proteger seus dados pessoais e

implementamos padrões adicionais aceitos pela indústria.

Lembramos, uma vez mais, que os dados transacionais (dados de cartão de

crédito,  etc.)  não  permanecem  acautelados  conosco,  sendo  preenchidos

diretamente na página da empresa VINDI (https://vindi.com.br/), empresa com

alto grau de segurança e certificação internacional (PCI).

SEÇÃO 5 - PERÍODO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS

Seus dados pessoais somente serão mantidos conosco pelo tempo que for

necessário  para  cumprir  com  as  finalidades  para  as  quais  os  coletamos,

inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais,

de  prestação  de  contas  ou  requisição  de  autoridades  competentes.  Para

determinar  o  período  de  retenção  adequado  para  os  dados  pessoais,

consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais,

o risco potencial de danos decorrentes do uso não autorizado ou da divulgação

de  seus  dados  pessoais,  a  finalidade  de  processamento  dos  seus  dados

pessoais e se podemos alcançar tais propósitos através de outros meios, e os

requisitos legais aplicáveis.

Agora, se Você solicitar a exclusão dos seus dados e/ou da sua conta, neste

caso, a QURA manterá os dados por até 1 (um) ano após a sua solicitação de

exclusão, exclusivamente para fins de resguardar e proteger direitos da QURA.

SEÇÃO 6 – COMO FALAR COM A QURA

Se Você acredita que suas informações pessoais foram usadas de maneira

incorreta ou incompatível  com esta Política de Privacidade ou com as suas



escolhas pessoais,  ou,  ainda,  se Você tiver outras dúvidas,  comentários ou

sugestões relacionadas a esta Política, pode entrar em contato conosco nos

seguintes endereços de contato:

Endereço:  Avenida  Antônio  Gazzola,  nº  1001,  6º  Andar,  SL  1A,  Jardim

Corazza, 

Telefone:  (84) 9922-7135, de segunda a sexta-feira,  das 9h às 18h,  exceto

feriados 

https://www.revistahsm.com.br/faq

 ou 

https://mitsloanreview.com.br/faq

SEÇÃO 8 -COOKIES

Adiante  na  nossa  política  de  transparência,  ao  se  inscrever  na  nossa

plataforma é  inserido  um “cookie”  no  seu  navegador  por  meio  do software

Google Analytics, o qual coleta automaticamente determinados dados pessoais

para identificar, por exemplo, de qual País Você está realizando o acesso.

Lembramos que os Cookies são, basicamente, fragmentos de informações que

um site armazena no computador do visitante e que o navegador fornece ao

site cada vez que o visitante retorna. 

As informações constantes nos Cookies poderão incluir: IP (“Internet Protocol”),

tipo de navegador, página acessada, tempo de acesso, nomes de domínio e

endereços de sites de referência, e poderão ser usadas pela QURA para traçar

perfis do público, aperfeiçoar seus serviços, produtos, conteúdos, e para enviar

novidades  ou  qualquer  informação  que  seja  importante  para  o  seu

conhecimento.



SEÇÃO 9 – SUAS RESPONSABILIDADE

Você, ao se cadastrar no Nosso site, garante a exatidão dos dados fornecidos 

e se responsabiliza por sua veracidade.

 

Claro, sua senha de acesso e login são dados bastante sensíveis, razão pela 

qual devem ser tratados com extrema cautela. Caso ocorra perda, extravio ou 

suspeita de clonagem, pedimos, por favor, nos comunicar imediatamente para 

que possamos ajudá-lo.

SEÇÃO 10 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Reservamos o  direito  de  modificar  essa  política  de  privacidade  a  qualquer

momento,  então,  por  favor,  revise-a  com  frequência.  Alterações  e

esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site.

Se fizermos alterações substanciais para essa política, iremos notificá-lo aqui

que  eles  foram  atualizados,  para  que  Você  tenha  ciência  sobre  quais

informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, se alguma,

usamos e/ou divulgamos elas.
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