POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS
Esta Política de Privacidade da AJNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ("Yellowfin Brazil") descreve os
tipos de informações pessoais que podemos coletar de você em yellowfin.com.br ou
www.yellowfinbi.com.br (e sites relacionados), como podemos usar as informações e com quem podemos
compartilhá-las. Além disso, informamos como você pode nos pedir para (i) acessar, alterar ou não usar as
informações pessoais que mantemos sobre você, (ii) retirar o consentimento que você nos forneceu
anteriormente, (iii) abster-se de enviar determinadas comunicações, e (iv) responder a perguntas que você
possa ter sobre nossas práticas de privacidade.
O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei
13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) (e o Regulamento da UE n. 2016/6790) e poderá ser
atualizado em decorrência de eventual atualização normativa.
SEÇÃO 2 - INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS
Podemos solicitar que você forneça informações de identificação pessoal. Geralmente, essas informações
consistirão em seu nome e informações de contato, como endereço de e-mail, número de telefone e
endereço físico. Podemos solicitar essas informações de você em relação a atividades como criação de
conta, uso de serviços, downloads de nosso software, consultas sobre como se tornar um parceiro,
consultas sobre empregos, solicitações de emprego, inscrições em conferências ou treinamentos e
solicitações de suporte. Em conexão com consultas de emprego e solicitações de emprego, podemos exigir
informações pessoais adicionais de você e referências.
Além disso, quando você visita nosso site, podemos coletar determinadas informações por meios
automatizados, como cookies. Um “cookie” é um arquivo de texto que os sites enviam para o computador
de um visitante ou outro dispositivo conectado à Internet para identificar exclusivamente o navegador do
visitante ou para armazenar informações ou configurações no navegador. As informações que coletamos
dessa maneira nos permitem atendê-lo melhor quando você retornar ao nosso site - por exemplo, ele pode
"lembrar" seu endereço de e-mail para evitar que você precise digitá-lo manualmente ao retornar. Seu
navegador pode lhe dizer como ser notificado quando receber certos tipos de cookies ou como restringir
ou desabilitar certos tipos de cookies.
Podemos usar serviços de análise da web de terceiros neste site, como os do Google Analytics e Google
Ads. Os provedores de serviços que administram esses serviços usam tecnologias como cookies para nos
ajudar a analisar como os visitantes usam o site. A informação recolhida através destes meios (incluindo o
endereço IP) é divulgada a estes prestadores de serviços, que utilizam a informação para avaliar a utilização
do website. Para desativar o Google Analytics, faça o download do complemento do navegador para a
desativação do Google Analytics fornecido pelo Google em http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Nossos produtos podem permitir que você acesse o Google Maps / Google Earth por meio do uso de APIs.
Caso você acesse e use esses serviços, você reconhece que seu uso estará sujeito aos termos desta política,
juntamente com os termos da política de privacidade do Google localizada em
http://www.google.com/policies/privacy, conforme pode ser alterado pelo Google de tempos em tempos.
As APIs usadas para acessar esses serviços podem usar cookies e outras tecnologias para armazenar e

acessar informações em seus dispositivos. Para acessar esses serviços, você concorda com o uso de tais
cookies e outras tecnologias e o acesso e armazenamento de tais informações.
SEÇÃO 3 - COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS
Podemos usar as informações que coletamos de você para:












fornecer serviços a você;
fornecer a você um aviso sobre lançamentos de produtos, eventos especiais, treinamentos,
promoções ou outros assuntos relevantes para você;
fornecer suporte técnico e responder às suas perguntas;
melhorar o nível de serviço que você recebe de nós;
evitar que você precise inserir novamente suas informações pessoais em futuras visitas ao nosso
site;
operar, avaliar e melhorar nossos negócios (incluindo desenvolver novos produtos e serviços;
aprimorar e melhorar nossos serviços; gerenciar nossas comunicações; analisar nossos produtos;
realizar análise de dados; e executar contabilidade, auditoria e outras funções internas);
detectar e prevenir fraudes e outras atividades não autorizadas; e
cumprir os requisitos legais aplicáveis, os padrões relevantes do setor e nossas políticas;
avaliar sua solicitação de emprego e como parte de seus registros de emprego se você começar a
trabalhar conosco
Também podemos usar as informações que obtemos sobre você de outras maneiras para as quais
fornecemos aviso específico no momento da coleta.

SEÇÃO 4 - CONSENTIMENTO
Ao utilizar os serviços e fornecer as informações pessoais, o usuário está consentindo com a presente
Política de Privacidade. O usuário, ao enviar os seus dados, manifesta conhecer e pode exercitar seus
direitos de cancelar seu cadastro, acessar e atualizar seus dados pessoais e garante a veracidade das
informações por ele disponibilizadas. O usuário tem direito de retirar o seu consentimento a qualquer
tempo, para tanto deve entrar em contato através do e-mail contato@yellowfin.com.br.
SEÇÃO 5 - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
Podemos divulgar informações sobre você (i) para nossos prestadores de serviços terceirizados (incluindo
aqueles envolvidos no processo de recrutamento da Yellowfin Brazil); (ii) às nossas afiliadas; (iii) se formos
obrigados a fazê-lo por lei, regulamento ou processo legal (como uma ordem judicial ou intimação), (iv) em
resposta a solicitações de agências governamentais, como autoridades policiais, (v) quando acreditarmos a
divulgação é necessária ou apropriada para evitar danos físicos ou perdas financeiras ou em conexão com
uma investigação de suspeita atividade ilegal efetivada ou real ou (vi) com o seu consentimento. Também
nos reservamos o direito de transferir qualquer informação que tenhamos sobre você no caso de
vendermos ou transferirmos todo ou parte de nossos negócios ou ativos. Caso ocorra tal venda ou
transferência, envidaremos esforços razoáveis para direcionar o cessionário a usar as informações pessoais
que você nos forneceu de maneira consistente com esta Política de Privacidade.
SEÇÃO 6 - ACESSO E CORREÇÃO
Você pode obter uma cópia das informações pessoais que mantemos sobre você, atualizar ou corrigir
imprecisões nessas informações ou solicitar que removamos suas informações pessoais de nossos sistemas

e paremos de contatá-lo a qualquer momento enviando um e-mail para contato@yellowfin.com.br que
detalha sua solicitação e inclui seu nome exato, endereço físico e endereço de e-mail.
Se você não deseja que suas informações sejam mantidas em arquivo para um possível emprego futuro,
informe-nos no momento da inscrição.
SEÇÃO 7 - LINKS PARA OUTROS SITES
Nossos sites podem conter links para outros sites para sua conveniência e informação. Esses sites podem
ser operados por empresas não afiliadas à Yellowfin Brazil. Os sites vinculados podem ter suas próprias
políticas ou avisos de privacidade, que sugerimos que você revise se visitar esses sites. Não somos
responsáveis pelo conteúdo de quaisquer sites que não sejam afiliados à Yellowfin, por qualquer uso desses
sites ou pelas práticas de privacidade desses sites.
SEÇÃO 8 - TRANSFERÊNCIAS DE DADOS
Podemos transferir as informações pessoais que coletamos sobre você para outros países que não o país
em que as informações foram originalmente coletadas. Esses países podem não ter as mesmas leis de
proteção de dados que o país em que você forneceu as informações inicialmente. Quando transferirmos
suas informações para outros países, protegeremos essas informações conforme descrito nesta Política de
Privacidade. Ao ser redirecionado para um aplicativo ou site de terceiros, você não será mais regido por
essa Política de Privacidade ou pelos Termos de Serviço da nossa plataforma. Não somos responsáveis
pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe incentivamos a ler as declarações de privacidade deles.
SEÇÃO 9 - COMO PROTEGEMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Mantemos salvaguardas administrativas, técnicas e físicas projetadas para proteger as informações
pessoais que você fornece contra destruição, perda, alteração, acesso, divulgação ou uso acidental, ilegal
ou não autorizado.
SEÇÃO 10 - ATUALIZAÇÕES DA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade pode ser atualizada periodicamente e sem aviso prévio para refletir as
mudanças em nossas práticas de informações pessoais. Publicaremos um aviso em destaque em nosso site
para notificá-lo sobre quaisquer alterações significativas em nossa Política de Privacidade e indicar no topo
da política quando ela foi atualizada mais recentemente.
SEÇÃO 11 – JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado integralmente o Direito
brasileiro. Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede da
empresa.
SEÇÃO 12 - COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Se você tiver dúvidas ou comentários sobre esta Política de Privacidade ou nossas práticas de privacidade,
ou se desejar que atualizemos as informações que temos sobre você ou suas preferências, entre em
contato conosco pelo e-mail contato@yellowfin.com.br.

