
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

 
 
 
 
 
NOTAS ao Usuário 

 
Visando melhoria de nosso Site e de nossos Serviços, a fim 

de oferecermos uma melhor qualidade aos nossos usuários, 
prestamos aqui algumas informações que julgamos 

necessárias. Assim, solicitamos atentamente a leitura desta 
política e no mais, de nossos termos de uso. 

 Atestamos que toda e quaisquer informações pessoais 
fornecidas pelos nossos usuários serão de total sigilo, desta 

maneira, as mesmas não serão publicadas ou comercializadas 
sob quaisquer circunstâncias, nem no presente, nem no 

futuro, exceto sob FORÇA DE LEI, ou em alguns poucos casos, 
citados em nossos termos de uso. 

 

DO CADASTRO DOS USUÁRIOS 
 

Vale ressaltar acerca do Cadastro dos nossos Usuários 

destacamos essas importantes e relevantes informações e 
lembretes. Veja abaixo: 

 Jamais enviamos aos nossos usuários e-mails, mensagens 
no Whatsaap, Facebook ou em quaisquer meios de acesso 

do usuário pedidos de solicitação de confirmação de 
cadastro ou qualquer forma de pedido que esteja ligado, de 

maneira direta ou indireta com os dados pessoais do 
usuário, ou até mesmo sua senha; 

 O Próprio requerente, desejando fazer parte da FAETESP, 

ele mesmo, por livre e inteira consciência fará seu 
Cadastro em nosso site, preenchendo todos os requisitos 

ali solicitados e enviando na forma de arquivos seus dados 
pessoais; 



 Lembrando que as informações [dados cadastrais do 

usuário] que são chegadas a nós pelo preenchimento dos 

nossos usuários, no ato de sua inscrição são armazenadas 
em nosso banco de dados devidamente protegido e 

sigiloso. 
 

EM CASO DE DÚVIDA DOS NOSSOS USUÁRIOS 
 

 Caso venha ocorrer alguma dúvida ou esclarecimento o 
usuário poderá entrar em contato conosco, sempre que quiser: 

 

 Whatsaap: 11 – 96462-1019 falar com Pr. Marcos; ou 

através do e-mail: 

 faculdadefaetesp@hotmail.com 

 
RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR A 

NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE A QUALQUER 
MOMENTO QUE JULGARMOS NECESSÁRIO. 

Que o Eterno Te Abençoe! 
 

 
 


