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ACEITAÇÃO DA “POLÍTICA DE PRIVACIDADE” 
 
O presente documento (Política de Privacidade) estabelece como a 
Plataforma Congressy coleta, armazena e utiliza os registros, dados 
pessoais e/ou informações de seus usuários. Este instrumento se aplica a 
todo e qualquer usuário da Plataforma. 

 
Todo e qualquer tipo de uso da Plataforma Congressy está condicionado 
à aceitação desta Política de Privacidade. O simples ato de se realizar 
cadastro e/ou, de qualquer forma e sob qualquer pretexto, utilizar o 
website e/ou o aplicativo mobile da Congressy, equivale à sua expressa 
concordância quanto a este documento. Caso não esteja de acordo com 
seu conteúdo, não faça qualquer tipo de uso da respectiva Plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. DADOS PARA CADASTRO 
 
1.1. Para utilização da Plataforma, é necessária a realização de Cadastro, 
cujas informações serão armazenadas em um banco de dados sigiloso. As 
informações solicitadas, associadas à senha, poderão ser utilizadas para 
verificações de segurança e para login. As informações solicitadas e/ou coletadas 
poderão variar, dentre as quais destacamos: 
 

1.1.1. Para realizar o Cadastro de Pessoa Física, exigiremos as 
seguintes informações: 

 
a. Dados para identificação pessoal: nome completo e CPF;  
b. Dados pessoais: gênero sexual e data de nascimento;  
c. Dados geográficos: cidade e estado;  
d. Dados de contato: email e telefone. 

 
1.1.2. Para realizar o Cadastro de Pessoa Jurídica, exigiremos as 
seguintes informações:  

 
a) Dados para identificação pessoal de representante-legal: 
Nome completo, CPF, telefone e email; Documento que comprove 
sua capacidade legal de representação da empresa (Contrato 
Social, Procuração ou documento similar); 
 
b) Informações referentes à pessoa jurídica: Nome 
empresarial, nome fantasia, CNPJ, endereço da sede, telefone e 
email; 

 
1.2. O usuário poderá realizar cadastro e login por meio do websites terceiros 
(como, exemplificativamente: Google; Facebook; Twitter), hipótese em que cederá 
automaticamente à Plataforma as informações de Cadastro inclusas neste, 
conforme as configurações de privacidade ajustadas no respectivo website. 
 

2. COLETA DE INFORMAÇÕES 
 
2.1. A Plataforma poderá fazer a colheita de diferentes formas de dados, tanto 
genéricas (sem capacidade de identificação pessoal) quanto específicas 
(informações vinculadas à pessoa do usuário), o que poderá ser feito 
considerando os seguintes grupos de informação: 
 

a) Informações fornecidas de maneira livre por você, via 
preenchimento de formulários e/ou questionários – podendo se tratar de 
informações referentes à pessoa do usuário (como nome, endereço, 
telefone, email, dados formais de RG e CPF); dentre outros) ou 
informações genéricas diversas. 
 
b) Informações referentes à experiência de navegação no site, 
capturadas por meio de cookies, navegadores ou integrações com 
websites de terceiros, “dados de log” etc. – tratando-se as informações de 



dados como: endereço IP; navegador; dados relacionados à visita e uso do 
website, como tempo de visita e páginas visitadas; preferências de 
navegação, login e configuração; dentre outros. 

 
3. USO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 
3.1. Fica claro, desde já, que as informações incluídas e/ou solicitadas ao 
usuário serão sempre utilizadas pela Congressy com o objetivo específico de 
instrumentalizar o correto funcionamento da Plataforma, de suas funcionalidades 
e de suas regras de negócio – conforme o teor dos Termos de Uso e o 
funcionamento da Plataforma. 
 
3.2. Todas as informações requisitadas ou coletadas que, devido ao seu teor, 
possam vir a permitir a identificação de uma pessoa-física, serão tratadas pela 
Plataforma como “informações pessoais” – de forma a serem protegidas com 
maior grau de segurança, para prevenção da exposição destes. 
 
3.3. Poderão ser utilizadas empresas terceirizadas para incrementar as 
atividades da Plataforma, prover o serviço em seu nome e executar atividades 
relacionadas ao serviço (como, exemplificativamente: manutenção de serviços; 
gerenciamento de banco de dados; análise de dados e melhoria de 
funcionalidades; marketing e publicidade; etc.) – hipótese em que a empresa 
terceira terá acesso às informações com o objetivo específico de executar as 
tarefas eventualmente contratadas em nosso favor, implementando-se 
compromissos de confidencialidade. 
 
3.4. Dados que permitam a identificação pessoal de usuário pessoa física 
e/ou jurídica poderão ser utilizados tanto para fim de registro, cadastro e 
verificações de segurança do usuário. 
 
3.5. Dados de comunicação poderão ser utilizados para envio de comunicados 
e informativos relevantes, bem como para requisição de novas informações, de 
aceites e para verificações de segurança. 
 
3.6. Considerando os objetivos e o funcionamento da Plataforma, no que se 
refere à potencial interação entre Usuários desta (tanto os contratantes quanto os 
prestadores de serviço), bem como às questões decorrentes desta potencial 
interação, fica estabelecido que: 
 

3.6.1. Informações pessoais de identificação do usuário poderão ser 
compartilhadas com outros usuários com quem aquele venha a se 
relacionar para a potencial contratação e/ou prestação de serviços por 
meio da Plataforma; 

 
3.6.2. Comunicações eventualmente realizadas entre Usuários por meio 
da Plataforma e chat não serão compartilhadas com terceiros não 
autorizados – podendo a Congressy acessá-las (inclusive por meio de 
scripts, algoritmos, bots e outros mecanismos tecnológicos), sem 
necessidade de aviso ou autorização prévios, para verificação do conteúdo 
publicado (como palavras de baixo-calão e troca de informações não 



autorizadas pelos Termos de Uso), ou em casos de conflito entre os 
usuários. 
 
3.6.3. Avaliações, comentários, recomendações, críticas e outros 
elementos de feedback realizadas por usuário, para avaliação de outro 
usuário e/ou da Plataforma, poderão ser publicadas na Plataforma e 
mantidas para livre acesso do público visitante; 

 
3.6.4. Informações de uso e comportamento, prazo, avaliações etc. 
relacionadas a serviços previamente contratados e/ou prestados por meio 
da Plataforma poderão ser compartilhadas com outros usuários – a fim de 
dar transparência e critérios para avaliação por parte do interessado em 
contratar ou prestar serviços por meio da Plataforma. 

 
4. SEGURANÇA E GUARDA DE INFORMAÇÕES 

 
4.1. A  Congressy toma medidas de segurança e criptografia para manter os 
dados e informações coletados livre do acesso e/ou uso por pessoas não 
autorizadas, limitando o acesso e uso destas ao que expressamente se 
estabelece nos Termos de Uso e na presente Política de Privacidade – ficando 
claro, desde já, que não garantimos a inviolabilidade destas informações, devido à 
falibilidade das tecnologias e das técnicas de segurança. 
 
4.2. Em caso de quebra de segurança ou de vazamento de informações, fica 
estabelecido que a Congressy não será responsável por perdas de dados do 
usuário decorrentes de caso fortuito, força maior e outros ocorridos em virtude de 
invasões ou usos não autorizados do website, do aplicativo e/ou da conta do 
usuário, ou quebra de segurança por parte de terceiros não autorizados. 
 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
5.1. Em caso de alteração do conteúdo deste documento, será o usuário da 
Plataforma notificado, por qualquer meio (como, exemplificativamente: 
notificação no ambiente digital do website ou de aplicativo mobile; comunicação 
enviada por email), para que, caso discorde do novo teor, tenha a oportunidade 
de deixar de utilizar a Plataforma – de qualquer forma, é recomendado que o 
usuário visite periodicamente esta página, para transparência quanto às 
atualizações eventualmente realizadas. 
 
5.2. Antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta 
Política de Privacidade, solicitaremos sua autorização. 
 
5.3. A empresa titular da Congressy, como única titular e “licenciante” da 
Plataforma, reserva para si o amplo e incondicionado direito de, a qualquer 
momento e independente de justificativa ou de aviso prévio, implementar qualquer 
espécie de alteração em sua Política de Privacidade, em sua Plataforma e/ou 
em qualquer de seus serviços ou práticas comerciais. 



 
5.4. Para o contato entre a Congressy e qualquer pessoa (Usuário ou não), 
fica disponibilizado o endereço eletrônico “contato@congressy.com” 
 
5.5. Estes Termos de Uso devem ser entendidos e interpretados de acordo 
com as leis da República Federativa do Brasil e, caso surja qualquer desavença 
que não seja resolvida amigavelmente entre as Partes, fica fixado o Foro da 
Comarca de Goiânia – GO como competente para dirimir as dúvidas ou conflitos 
decorrentes do presente documento. 

Por favor, imprima esta Política de Privacidade e guarde-a junto aos seus 
documentos. 

Goiânia – GO, 14 de Abril de 2017. 

 
	
	

 
 
 
 


