
Política de Privacidade



       Informações gerais

A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do modo como tratamos, total ou
parcialmente, autorizada ou não, os dados pessoais dos usuários que acessam nosso site, ou utilizam algum
dos nossos serviços em formatos de aplicativos.

Essa Política  de Privacidade foi  elaborada em conformidade com a Lei  Federal  LGPD (Lei  Geral  de
Proteção de Dados Pessoais) e poderá ser atualizada em decorrência de eventuais atualizações normativas,
razão pela qual convida-se o usuário a consultar periodicamente esta página. 

Termos de uso
 Das informações

A leitura e a  concordância dos termos de uso,  é de caráter  obrigatório para o cadastro e uso dos
serviços oferecidos  pela CantuStange Software. Ao continuar utilizando nosso site, aplicativos e/ou serviços,
entendemos que você está de acordo com os termos estabelecidos neste documento.

Esta Política de Privacidade regula a maneira pela qual a CantuStange coleta, usa, mantém e divulga as
informações coletadas dos usuários.  As regras descritas neste documento  se aplicam a todos os produtos e
serviços oferecidos pela CantuStange por meio de aplicativos em suas respectivas lojas.

Coleta e Uso
Dos Aplicativos 

Para uma melhor experiência, ao usar nossos aplicativos, poderemos  solicitar que você nos forneça
algumas  informações  pessoais.  Tais  informações,  caso  sejam  solicitadas,  serão  de  uso  exclusivo  da
CantuStange, ou seja, nenhum dado pessoal dos usuários será compartilhado com terceiros. As permissões de
acesso solicitadas pelos aplicativos são utilizadas para a própria funcionalidade dos mesmos.

As informações coletadas são necessárias para possibilitar a identificação dos usuários dos aplicativos.
Isso se faz necessário para que seja possível controlar a utilização dos aplicativos.

Direitos do Usuário
Segurança dos dados

Nossa  política emprega  medidas  organizacionais,  técnicas  e  administrativas  para  que  possamos
proteger as informações pessoais sob nosso controle. Garantimos total segurança, para todos os usuários, com
a finalidade de atender suas necessidades.  Como medidas de segurança,  esclarecemos que cumprimos as
normas previstas nas regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 
É  garantido  ao  usuário  o  direito  de  solicitar  a  qualquer  momento,  quando  entender  necessário,  a
exclusão/anonimidade  de  seus  dados  pessoais,  a  fim  de  que  não  possa  mais,  em  hipótese  alguma,  ser



identificado. A solicitação deste, deve ser feita através do canal oficial de comunicação da CantuStange, via e-
mail marketing@cantustange.com.br.

 É importante esclarecermos que, em caso de exclusão ou anonimidade de dados pessoais, o usuário
deixará  de  ter  relação  com  a  CantuStange,  o  que  poderá  ocasionar  no  bloqueio  da  utilização  de  nossos
aplicativos e/ou serviços.

Do Site
Trabalhe conosco

Quanto aos currículos enviados à CantuStange, esclarecemos que após seu recebimento, o mesmo será
armazenado  em nosso  Banco de  Oportunidades.  Considerando que  nossos  processos  seletivos  poderão  ser
realizados por uma empresa terceirizada de RH, sempre que houver um novo processo de seleção, seu currículo
poderá ser enviado para tais empresas, para que as mesmas possam analisar as informações nele contidas.

A cláusula acima sobre a exclusão/anonimidade de dados pessoais também se aplica sobre as diretrizes
dos  direitos  de  hospedagem  de  currículos.  Ou  seja,  caso  o  usuário  opte  pela  exclusão  de  seus  dados,
esclarecemos que, o candidato também não participará de nossos processos seletivos. 

Contate-nos
Este documento poderá ser alterado em nosso site, conforme necessidades,  para que se mantenha

atualizado, visando somente aprimorar  a melhoria dos serviços prestados.  Dessa forma, convidamos você
(usuário) a consultar periodicamente está página. 

Se você tiver alguma dúvida sobre este documento, favor entrar em contato conosco, via o e-mail,
marketing@cantustange.com.br .
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