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DADOS FORNECIDOS 
DIRETAMENTE 
POR VOCÊ

CONHEÇA SEUS 
DIREITOS

CONTATO

DADOS TRATADOS INDIRETAMENTE

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Utilizamos esses dados para responder ao seu formulário de contato e para enviar
informativos e promoções exclusivas sobre os nossos serviços e produtos.
Caso não queira mais receber nossos comunicados, basta enviar sua solicitação para o 
e-mail lgpd@venhapranuvem.com.br. Este endereço eletrônico é responsável pelo tratamento
de dados pessoais na Venha Pra Nuvem.

Você, como titular dos seus dados pessoais (nome, e-mail, IP, geolocalização, padrão de
navegação etc.), possui o direito sobre eles.
O Marco Civil da Internet já garante que você tenha informações claras sobre a coleta, uso,
armazenamento e proteção de dados pessoais na internet (artigo 7º, VIII).
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) amplia esses direitos (artigo 18).
A solicitação do Exercício de Direitos dos Titulares, relacionados a sua privacidade e à proteção
de dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, poderá ser feita pelo 
e-mail lgpd@venhapranuvem.com.br.
Nós precisamos de algumas informações para processar a sua solicitação de maneira
apropriada.
Por isso, pedimos que forneça um documento de comprovação da sua identidade, como RG ou
CHN, além de informar o tipo de solicitação:

Sede da Venha Pra Nuvem
Av. das Nações Unidas 12.901 - SALA 1201
Brooklin Paulista – São Paulo – SP
Cep : 04578-000

Canais de Comunicação
Tratamento de Dados Pessoais da Venha Pra Nuvem
Email: lgpd@venhapranuvem.com.br
Telefone +55 21-3180-0380

Em caso de dúvidas entre em contato por meio do correio eletrônico lgpd@venhapranuvem.

Alguns dados são estritamente necessários para o funcionamento do site. Outros dados
usamos para obter análises do padrão de navegação para a melhoria contínua do conteúdo.
Não identificamos usuários e titulares dos dados pessoais a partir destas informações de
navegação.
Para cumprimento de obrigação legal do Marco Civil da Internet (art. 15), coletamos a data,
hora e o IP dos acessos ao site.

Apenas compartilhamos seus dados com terceiros com o objetivo de atender às finalidades já
mencionadas nos parágrafos anteriores.
Entre elas, está a hospedagem do nosso site no Microsoft Azure.
Com operadoras de dados, essas empresas apenas poderão tratá-los de acordo com as
finalidades aqui estabelecidas.

 » Nome, telefone e e-mail fornecidos diretamente 
por você em nossa página de contato. 

 » Dados de navegação por meio de cookies e plugins 
de terceiros enviados ao seu navegador para o nosso 
sistema de gerenciamento de conteúdo.

 » Não comercializamos seus dados com terceiros.

”
Acesso aos dados.
Corrigir meus dados.
Descarte dos dados.
Anonimização, Bloqueio ou Exclusão de dados.
Compartilhamento de dados.
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Somos líderes em Managed Services for 
Azure - Large Accounts, Office 365 Modern 
Workplace - Large Accounts e SAP on Azure 
no estudo do ISG Provider LensTM Microsoft 
Ecosystem Partners Brazil 2021.
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