
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS NO SITE DO IRELGOV 

 

 
O site do IRELGOV (www.irelgov.com.br) foi criado para fornecer informações sobre nossa entidade, 
produtos e serviços. Este aviso legal se aplica somente a este site e descreve como e por que coletamos 
informações sobre você como usuário do site. 

 

 1- As informações que coletamos  

Nós coletamos informações que podem nos ajudar a melhorar nossos sites. Algumas informações pedimos 
diretamente a você, mas outras informações são coletadas automaticamente. Todas as informações 
coletadas automaticamente são armazenadas de forma agregada e não podem ser usadas para identificá-
lo(a) como um indivíduo específico. Ocasionalmente, solicitamos informações que podem, às vezes, ser 
pessoalmente identificáveis e privadas. Como resultado, as informações coletadas por nós podem ser 
divididas em duas categorias principais: 

a) Dados estatísticos de visitantes 
b) Informações pessoais identificáveis 

Não vinculamos estatísticas agregadas de visitantes a informações de identificação pessoal. 

Estatísticas agregadas de visitantes 

Quando você visita o site do IRELGOV, coletamos automaticamente informações gerais sobre seu 
computador e sua localização, bem como o site de onde você veio, se for o caso. Esta informação não pode 
ser usada para identificar você como um indivíduo. Essas informações são usadas apenas de forma 
agregada para nos informar de onde nossos visitantes vêm, o que eles buscam, como agem e onde o maior 
tempo é gasto. 

Informações que coletamos automaticamente: 

• Suporte a cookies primários (se você nos permite colocar um cookie no seu computador) 
• ID do visitante (fornecido por um cookie que colocamos no seu computador quando possível) 
• Referenciador (por exemplo, de onde você veio, por exemplo, google.com) 
• Data e hora da visita 
• Configurações regionais e de idioma (para determinar em qual país você está) 
• Sistema Operacional (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, etc.) 
• Navegador e versão do navegador (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc.) 
• Resolução de tela (1280x1024, 1024x768, etc.) 
• Suporte JavaScript 
• Suporte a Java 
• Endereço IP (endereço de computador na internet apenas para fins estatísticos - nenhuma 

informação pessoal identificável é coletada) 
• O título da página que você está visualizando 
• O URL da página que você está visualizando 
• Tempo gasto na página 
• Tipo de dispositivo (tablet, celular, desktop), fabricante, sistema operacional, operadora de 

celular 
• País, região, cidade, estado, CEP 
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• As palavras-chave pesquisadas na caixa de pesquisa no site e as palavras-chave clicadas 
resultantes da pesquisa  

• Atualização de link, clique nas páginas, frequência de retorno 
• Entrada, fluxo de pontos de saída de página  
• Downloads de arquivos 

 Informações pessoalmente identificáveis 

Às vezes, precisamos coletar mais informações pessoalmente identificáveis sobre você. Algumas 
áreas/partes do site do IRELGOV podem exigir filiação ao instituto.  

Adicionalmente, podemos solicitar informações, incluindo a sua idade e profissão, para entender melhor 
o objetivo da sua visita e melhorar a experiência do visitante.  

Em qualquer caso, sempre que lhe pedirmos qualquer informação pessoalmente identificável que possa 
ser usada para identificá-lo(a) como um indivíduo, solicitaremos o seu consentimento e sempre 
forneceremos uma explicação do motivo pelo qual coletamos as informações, como as coletamos, como 
nós armazenamos e como planejamos tratá-las e usá-las. 

 

 2. Como a informação é usada 

Nós somente coletaremos e armazenaremos informações pessoalmente identificáveis para o propósito 
declarado durante a filiação do associado ou durante o processo de coleta. 

 

3. Coleta de dados sensíveis 

Nós não coletamos ou retemos dados pessoais sensíveis relacionadas à sua saúde, origem étnica, crenças 
religiosas ou convicção política, etc., no site do IRELGOV. No caso raro em que procuramos coletar outros 
dados confidenciais, faremos isso em estrita conformidade com a lei local de privacidade de dados. 

 

 4. Como garantimos a segurança dos dados 

Os dados pessoais são coletados no site do IRELGOV apenas na medida do necessário. Sob nenhuma 
circunstância os dados coletados são vendidos a terceiros por qualquer motivo. 

 

5. Divulgação a terceiros 

Nós nunca iremos transferir ou vender informações pessoalmente identificáveis sobre nossos visitantes 
a terceiros. Geralmente, compartilharemos apenas informações com nossos prestadores de serviços e 
consultores contratados. 

Compartilharemos suas informações pessoais que estejam escritas em currículo profissional de sua 
autoria, anexado ao site por meio de seu espaço pessoal do associado, quando autorizado por você, para 
fins de recolocação profissional. Estes dados somente serão publicados no “Banco de Talentos” do 
IRELGOV. 

 O “Banco de Talentos” estará disponível exclusivamente a você e aos outros associados do instituto. Os 
dados disponibilizados por você poderão ser retirados desse espaço, após sua expressa solicitação, em até 
72h. 



 
 
Seu currículo profissional será disponibilizado a terceiros, por meio do “Banco de Talentos” do IRELGOV, 
expressamente sob seu consentimento, se houver as seguintes informações: 

Dados pessoais 

a) Nome completo 
b) Idade 
c) Telefone de contato (fixo e/ou celular) 
d) E-mail 
e) Endereço do seu perfil em redes profissionais (se houver) 
f) Local onde reside. 

Área de atuação 

a) Relações governamentais e áreas correlatas. 
Formação Acadêmica 

a) Modalidade do curso 
b) Título do curso 
c) Instituição 
d) Local do Curso 
e) Período do curso (se já está ou foi concluído). 

Qualificação Profissional 

a) Aquilo que você está habilitado a fazer como profissional. 
Experiência Profissional 

a) Experiências de trabalho mais recentes e relevantes.  
Idiomas 

a) Idiomas que domina e qual a proficiência na fala e escrita. 
Cursos, licenças e outras atividades relevantes no âmbito profissional. 

a) Qualificações, palestras, seminários, trabalho voluntário, entre outros. 
Tais informações serão analisadas pelos responsáveis do site em até 72h do seu pedido de inclusão no 
“Banco de Talentos”. 

Também compartilharemos seus contatos de e-mail e telefone aos demais associados do IRELGOV, se você 
expressamente consentir. Também retiraremos esses dados, a seu pedido, no prazo de até 72h. 

6. Direitos dos visitantes 

Você tem o direito de saber se temos acesso a seus dados pessoais e, se for o caso, poderá ter conhecimento 

sobre esses dados e solicitar que sejam corrigidos, se imprecisos. Você também tem o direito de conhecer 

a(s) finalidade(s) e poderá se opor ao uso de seus dados pessoais pelo IRELGOV, além de exigir que tais 
dados sejam apagados. Por favor, entre contato conosco se desejar obter informações sobre seus dados 

pessoais ou se tiver alguma dúvida a respeito. 

 

 

 9. Uso de cookies 

Um cookie é um arquivo de texto simples que é armazenado em seu computador ou dispositivo móvel 
pelo servidor de um website. Somente esse servidor poderá recuperar ou ler o conteúdo desse cookie. 



 
 
Cada cookie é exclusivo para o seu navegador. Ele conterá algumas informações anônimas, como um 
identificador único e o nome do site, além de alguns dígitos e números. Permite que um site lembre suas 
preferências - por exemplo, escolha do idioma. 

No IRELGOV, usamos cookies que são estritamente necessários para permitir que você navegue pelo site 
do IRELGOV ou forneça determinados recursos básicos. Nós usamos cookies para melhorar a 
funcionalidade do site da IRELGOV, armazenando suas preferências. Também usamos cookies para nos 
ajudar a melhorar o desempenho do nosso site e proporcionar uma melhor experiência ao usuário. 

• Cookies estritamente necessários: para que você possa navegar pelo site e usar seus recursos. 
• Cookies de funcionalidade: registram informações sobre as escolhas que você fez e nos permitem 

adaptar o website ao usuário. 
• Cookies de desempenho: são usados nos sites da IRELGOV para propósitos internos, para nos 

ajudar a proporcionar uma melhor experiência ao usuário. As informações fornecidas por esses 
cookies nos ajudam a entender como nossos visitantes usam o site do IRELGOV para que 
possamos melhorar o conteúdo. 

• Pixels de mídia social: Os pixels são usados para anunciar e redirecionar o conteúdo nas mídias 
sociais 

 10. Avisos Legais 

Fins informativos 

O conteúdo apresentado no site da IRELGOV é apresentado apenas para fins informativos. O site da 
IRELGOV não fornece conselhos ou recomendações de qualquer tipo e não deve ser considerado como 
base para qualquer decisão ou ação. Recomendamos que consulte profissionais com relação à 
aplicabilidade de qualquer assunto em específico do conteúdo disponível no site do IRELGOV. 

Informações fornecidas "como estão" 

As informações contidas no site do IRELGOV são fornecidas "como estão", ou seja, como se encontram 
disponíveis ali, e o IRELGOV não faz declarações ou garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não 
se limitando à garantias implícitas de comercialização, adequação, finalidade específica ou não violação. 
O IRELGOV também não faz declarações ou garantias quanto à integridade, precisão, pontualidade, 
disponibilidade, funcionalidade e/ou conformidade com as leis aplicáveis. Ao utilizar o site do IRELGOV, 
você entende e concorda que as informações ali contidas podem estar incompletas ou imprecisas, ou que 
eventualmente não atendam às suas necessidades ou exigências. 

Responsabilidade limitada 

O IRELGOV e nossos fornecedores não serão responsáveis por danos ou prejuízos decorrentes de seu 
acesso ou impossibilidade de acessar o site do IRELGOV ou confiança que deposita no conteúdo. O 
IRELGOV será considerado isento de toda e qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, 
incidentais, consequenciais, punitivos, especiais ou outros, perda de oportunidades, lucros cessantes ou 
qualquer outra perda ou dano de qualquer natureza. Essa limitação abrange danos e/ou vírus, que podem 
eventualmente afetar seu equipamento de computador. 

Links para outros sites 

O site do IRELGOV contém links para outros websites que não são de propriedade ou controlados pelo 
IRELGOV. Por favor, esteja ciente de que não somos responsáveis ou temos controle sobre as políticas de 
privacidade desses sites. Esta declaração de privacidade aplica-se apenas às informações coletadas no site 
do IRELGOV. Nós encorajamos você a ler as declarações de privacidade de todos os sites que você visitar 
que coletarem informações pessoalmente identificáveis. 



 
 
Sites com links para o site do IRELGOV 

O IRELGOV não endossa sites com links para os sites do IRELGOV. O IRELGOV não é responsável pelo 
conteúdo desses sites relacionados ou pelo controle sobre as informações que os usuários podem optar 
por fornecer a esses sites. 

Alterações 

O IRELGOV se reserva o direito de alterar, modificar, substituir ou excluir qualquer conteúdo ou pode 
restringir o acesso ou descontinuar o site do IRELGOV a qualquer momento e à seu exclusivo critério. 

Direitos autorais e uso de conteúdo 

O conteúdo do site do IRELGOV é de propriedade do IRELGOV e protegido por leis de direitos autorais. As 
marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos e produtos exibidos neste site estão 
protegidos no Brasil, e nenhum uso de qualquer um deles pode ser feito sem o consentimento prévio por 
escrito do IRELGOV. Você está convidado a baixar o conteúdo do site do IRELGOV apenas para seu uso 
pessoal e não comercial. Nenhuma modificação ou reprodução posterior do conteúdo do IRELGOV é 
permitida. O conteúdo não pode ser copiado ou usado de outra maneira ou para outras finalidades. 

Lei Aplicável 

O seu acesso e uso deste site e do seu conteúdo serão regidos e interpretados de acordo com as Leis do 
Brasil. 

  

11. Quem contatar 

 Se você tiver alguma dúvida sobre privacidade, cookies e aviso legal, se desejar obter informações sobre 
os seus dados pessoais ou se tiver alguma preocupação com relação ao uso de seus dados pessoais pelo 
IRELGOV, entre em contato conosco pelo e-mail irelgov@irelgov.com.br  ou você pode nos contatar pelo 
telefone (11) 98536-0012. 
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