Política de Privacidade
1) Informações gerais: Esta página web é propriedade de “GRUPO FELIX”.
O presente AVISO LEGAL regula o acesso e utilização da página da web
www.grupofelixmonitoramento.com.br Qualquer pessoa que navegue pela página é
atribuída a condição de "Usuário", sendo obrigatória a aceitação prévia das CONDIÇÕES
GERAIS DE USO descritas abaixo.
O uso da página web www.grupofelixmonitoramento.com.br, tem caráter gratuito para os
usuários, com exceção de alguns conteúdos e serviços que estarão acessíveis apenas
após o procedimento do registro do usuário correspondente.
2) Condições gerais de uso: A utilização dos conteúdos e serviços da página Web
www.grupofelixmonitoramento.com.br implica na plena e prévia aceitação de todas as
cláusulas do presente AVISO LEGAL, e se recomenda que o Usuário tome ciência de todos
os detalhes, reservando-se o GRUPO FELIX no direito de efetuar modificações que
considere necessárias tanto no conteúdo como nas condições de acesso e utilização de
conteúdos e serviços, sem aviso prévio.
A atribuição da condição de “Usuário” implica no compromisso de fazer uso adequado de
todos os conteúdos e serviços da página Web, em conformidade com a legislação ora
vigente e com os princípios exigíveis de boa fé. O GRUPO FELIX poderá punir qualquer ato
que infrinja o anterior, ficando expressamente proibido qualquer uso ilícito, contrário à
ordem pública ou aos direitos de terceiros.
O acesso ao “Portal de Usuários” terá um caráter restrito, com permissão de acesso
somente aos clientes registrados do GRUPO FELIX, aos quais será dado uma chave de
acesso própria. O Usuário compromete-se em fazer uso diligente da chave de acesso,
assim como mantê-la em segredo. Em caso de esquecimento do dado de acesso, será
fornecido um novo através do telefone do atendimento ao cliente. Se inserir a senha errada
por 5 vezes consecutivas, a conta será bloqueada, devendo o usuário a entrar em contato
com o GRUPO FELIX através desse mesmo número de telefone. GRUPO FELIX se reserva
o direito de restringir o acesso, caso as circunstâncias assim o exigirem.
3) Política de privacidade: GRUPO FELIX se compromete a observar estritamente o
cumprimento de todos os deveres e garantias a que fique obrigada em virtude do
estabelecido na normativa vigente sobre proteção de dados de caráter pessoal.
Ao completar o procedimento de registro voluntariamente, o Usuário consente que seus

dados pessoais sejam objeto de tratamento automatizado por parte do GRUPO FELIX, que
garante, mediante este AVISO LEGAL a absoluta confidencialidade de todos os dados
pessoais fornecidos pelo usuário. O usuário se compromete, por sua parte, a manter a
mesma confidencialidade acerca dos dados fornecidos, e particularmente no que se refere
às suas senhas privadas de acesso.
4) Finalidade, direitos e obrigações do tratamento de dados fornecidos pelos usuários.
l) Finalidade: O tratamento automatizado dos dados fornecidos pelo usuário ao GRUPO
FELIX terá como finalidade principal oferecer um serviço mais personalizado ao mesmo. Da
mesma forma, os seus dados poderão ser utilizados para fins publicitários com ofertas de
produtos e promoções.
ll) Direitos dos usuários: O usuário poderá:
a. Solicitar informações referentes aos bancos de dados de que o GRUPO FELIX seja
responsável, o fundamento jurídico de sua existência, sua finalidade, tipos de dados
armazenados e descrição do universo de pessoas que compreende;
b. Solicitar informações sobre os dados referentes à sua pessoa, sua procedência e
destinatário, o propósito do armazenamento e a individualização das pessoas ou
organismos aos quais seus dados são transmitidos regularmente;
c. Solicitar que a modificação de seus dados pessoais se estiverem incorretos ou
desatualizados, desde que seja procedente;
d. Solicitar a eliminação ou cancelamento dos dados fornecidos, se assim o desejar, desde
que seja procedente;
e. Impedir que seus dados pessoais sejam usados para fins estatísticos.
Para exercer seus direitos, o Usuário pode dirigir-se à
administrativo@grupofelixmonitoramento.com.br, indicando claramente sua solicitação.
lll) Fornecidas pelo Usuário: Os dados comprometendo-se pelo Usuário no procedimento
de registro deverão ser sempre verdadeiros e exatos, comprometendo-se a comunicar
qualquer alteração procedente. Os dados a serem preenchidos em tais procedimentos
devem ser considerados pertinentes, adequados e não excessivos em relação à finalidade
de sua obtenção. Caso o Usuário se negue a fornecer alguns dados solicitados, GRUPO
FELIX se reserva o direito de excluí-lo do acesso e utilização do conteúdo e serviços desta
página Web.

lV) Cessão de dados: Salvo disposição em contrário, o GRUPO FELIX se reserva o direito
de ceder seus dados a terceiros para fins promocionais e publicitários.
V) Curriculum Vitae: GRUPO FELIX coloca à disposição dos Usuários uma bolsa de
emprego própria. Ao se inscrever, os dados procedentes do curriculum vitae passarão a
fazer parte de um arquivo sob responsabilidade do GRUPO FELIX.
Pelo simples fato de enviar estes dados, o Usuário autoriza expressamente o GRUPO
FELIX para que se proceda ao seu tratamento. O GRUPO FELIX se compromete a utilizar
estes dados exclusivamente para os processos de seleção de funcionários da empresa,
sem que seus dados sejam cedidos a terceiros.
5) Segurança e cookies: Os cookies são arquivos temporários que, através da inserção
automática no equipamento do Usuário, permite oferecer um conteúdo personalizado. O
GRUPO FELIX pode utilizar cookies quando o Usuário navegar pelos sites e páginas Web
do Portal. Os cookies que se podem utilizar nos sites e páginas Web do Portal se associam
unicamente com o navegador de um computador (um Usuário anônimo) e que
proporcionam por si o nome do Usuário. Os cookies que se podem utilizar nos sites e
páginas Web do Portal se associam unicamente com o navegador de um computador (um
Usuário anônimo) e que proporcionam por si o nome do Usuário. O usuário pode configurar
seu navegador para notificá-lo do recebimento de cookies e para impedir sua instalação no
disco rígido. O usuário deve consultar as instruções e manuais de seu navegador para
aprofundar esta informação.
Direitos de propriedade intelectual e industrial: Os diferentes conteúdo da página Web
do GRUPO FELIX estão protegidos pelos direitos de propriedade intelectual e industrial,
assim como todos os demais elementos nela inclusos. Fica proibida sua utilização para fins
ilícitos, assim como sua exploração, reprodução, comunicação pública ou distribuição.
Os usuários podem visualizar, usar, imprimir, descarregar e armazenar os diferentes
conteúdos exclusivamente para seu uso doméstico e pessoal, sendo necessária a
autorização expressa do GRUPO FELIX em quaisquer outras circunstâncias que não
estejam contidas nesta cláusula.
7) IMPORTANTE: O GRUPO FELIX não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo
decorrente do uso irregular da presente página Web e fica expressamente excluída de
qualquer responsabilidade que possa derivar das hipóteses abaixo:
- Uso fraudulento ou negligente de conteúdos e serviços da página web por outros usuários
ou terceiros. - Uso ilícito dos conteúdos e serviços da página web. - Falhas técnicas, assim

como de qualquer dificuldade por elas gerada. - Transmissões de vírus ou outros elementos
que provoquem danos ao equipamento do usuário. - Falta de disponibilidade ou
acessibilidade à página web. - Veracidade das informações fornecidas pelo Usuário. Veracidade, confiabilidade, atualização ou exatidão dos conteúdos de terceiros ou links à
página web de terceiros que publiquem na página Web do GRUPO FELIX.
8) Cancelamento do serviço: O Usuário poderá cancelar a inscrição através de uma
notificação endereçada ao GRUPO FELIX. A referida notificação poderá ser efetuada
através do correio postal (CORREIOS) ou e-mail.

