POLÍTICA DE PRIVACIDADE – H84
1. Como ocorre a adesão em nossa política de privacidade e coleta de informações
1.1. Ao adquirir um dos nossos programas de desenvolvimento, você estará aceitando e
aderindo a nossa política de privacidade, a qual descreve as formas como coletamos,
armazenamos, usamos e protegemos suas informações pessoais.
1.2. A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de
telefone e/ou celular, endereço, data de nascimento e/ou outros.
1.3. A coleta e armazenamento dessas informações ocorre quando você acessa nosso
site e usa nossos produtos, serviços ou qualquer outro recurso, tecnologia ou
funcionalidade que nós oferecemos, pressupondo sua aceitação e concordância deste
acordo de privacidade.
1.4. Poderemos alterar esta política a qualquer momento, divulgando uma versão
revisada em nosso site. A versão revisada entrará em vigor assim que disponibilizada no
site. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
1.5. Utilizamos seus contatos para enviar comunicações e material de divulgação do
nosso site. Entretanto, caso não deseje continuar a receber nosso material, solicitamos
que envie um email para contato@h84.com.br indicando o seu desejo de não mais
receber comunicações, ou simplesmente clicar no link ‘remover’ ou ‘descadastrar’
contido no final de cada email.
2. Como armazenamos e protegemos informações pessoais
2.1. Poderemos utilizar as informações coletadas para direcionamento de campanhas
publicitárias em geral, gerar dados estatísticos gerais com finalidade informativa ou
comercial que poderão ser fornecidas a parceiros, patrocinadores, anunciantes ou
outras empresas externas, sem que sejam revelados número de documento pessoal,
endereço residencial e dados de navegação.
2.2. A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é
importante para a H84, e todas as informações pessoais relativas a membros,
assinantes, clientes ou visitantes que usem nossa plataforma serão tratadas em
concordância com a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, a qual estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
2.3. Por sua vez, a responsabilidade pela confidencialidade e utilização do login e senha,
criados no momento do cadastro, será única e exclusiva sua. Lembramos que você
nunca deve fornecer o seu login e senha para ninguém.

2.4. Informamos que no momento do cadastro, você terá a opção de anexar uma foto
ao seu perfil de usuário, sendo a mesma mostrada em sua tela enquanto estiver
executando o programa, bem como divulgada a terceiros apenas nos momentos de
interação com outros alunos do programa, na sala virtual “comunidade de alunos”. Caso
não queira divulgar sua imagem, poderá igualmente participar da comunidade, para
tanto, basta não anexar uma foto ao seu perfil.
2.5. A sala virtual “comunidade de alunos” é um ambiente onde você poderá interagir
com outros colegas que estejam realizando o programa, trocar experiências,
informações e contatos, sendo seu acesso totalmente opcional. Desta forma, qualquer
informação divulgada neste ambiente é de sua total responsabilidade.
2.6. Estamos em constante processo de evolução e atualização de informações, para
fomentar estes dados, além das informações contidas em nosso site, também utilizamos
de uma lista de transmissão através do “WhatsApp”, de participação opcional. Ao
realizar seu cadastro no site, você receberá um convite e somente enviaremos
informações caso concorde em participar da lista.
2.7. Nós utilizamos o recurso de Remarketing do Google Adwords e Facebook Ads para
veicular anúncios em sites de parceiros do Google e Facebook. Este recurso permite
identificar que você visitou o nosso site e assim o Google e o Facebook podem exibir o
nosso anúncio para você em diferentes websites. Diversos fornecedores de terceiros,
inclusive o Google e Facebook, compram espaços de publicidade em sites da Internet.
Nós eventualmente contratamos o Google e o Facebook para exibir nossos anúncios
nesses espaços. Para identificar a sua visita no nosso site, tanto outros fornecedores de
terceiros, quanto o Google, utilizam-se de cookies. Você pode desativar o uso de cookies
pelo Google acessando o Gerenciador de preferências de anúncio. Os cookies são
arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o internauta está
visitando na rede. Esses byes geralmente possuem formato de texto e não ocupam
praticamente nenhum espaço no disco rígido do computador.
3. Proteção Direitos autorais
3.1. Nossos programas de desenvolvimento possuem um bloqueio para download
podendo ser visualizados apenas dentro da plataforma do site. Não autorizamos o
Download dos textos, vídeos, cronogramas e dados em geral, enfim, de todo e qualquer
material acessado e liberado durante a execução do programa. Você deverá realizar as
atividades e estudos dentro de nossa plataforma Online durante o período de vigência
de acesso.
3.2. Desta forma, o acesso adquirido ao programa de desenvolvimento é PESSOAL e
INTRANSFERÍVEL. Advertimos que possuímos recursos para identificar, registrar e inibir
este tipo de ação. Em se constatando má utilização do login, este será bloqueado sem
devolução do montante pago, e os logs coletados serão guardados como evidência de
mau uso da plataforma.

3.3. Você assume integral responsabilidade civil e criminal de NÃO compartilhar seu
login e senha, bem como a execução do programa, sob pena de responder ao devido
processo legal em decorrência da violação de direitos Autorais.
4. Ligações a Sites de terceiros
4.1. Dentro de nossa plataforma você poderá acessar outros sites, relacionados com o
programa, com informações úteis para os visitantes. Alertamos que a nossa política de
privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir
do nosso deverá ler a política de privacidade do mesmo, inclusive relacionado ao serviço
de PagSeguro para receber seus pagamentos.
4.2. Informamos que não armazenamos seus dados de cartão de crédito ou conta
bancária, os quais são de responsabilidade do serviço de pagamento –PagSeguro.
5. Nosso suporte
Garantimos suporte a qualquer usuário do site através do e-mail: (suporte@h84.com.br)
e dentro do tempo determinado de resposta ao usuário de até 36 horas úteis.
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