
 

Política de Privacidade 
 
A Urgtec valoriza a privacidade dos Titulares e realiza tratamento de seus 
dados pessoais em conformidade com a legislação garantindo tratamento 
adequado. 
 
É compromisso da Urgtec apenas tratar os dados pessoais dentro das 
finalidades apresentadas, de forma adequada e para atender à necessidade, 
assegurando a privacidade em relação a qualquer informação que possamos 
coletar seja pelo site urgtec.com, outros sites que possuímos e operamos e 
quaisquer outros meios de coleta eletrônicos ou não. 
  
Os dados pessoais dos Titulares serão retidos pelo tempo necessário para o 
fornecimento dos serviços sendo assegurado aos Titulares exercerem seus 
direitos por meio de comunicado ao Encarregado de Dados Pessoais através 
do endereço urgtec@encarregadodedados.srv.br 
 
A Urgtec, como provedora se serviços de terceiros, tem o papel de operadora 
no tratamento de dados pessoais seguindo igualmente as normas legais e as 
instruções fornecidas por terceiros para o tratamento dos dados pessoais. 
 
Todas as informações pessoais dos Titulares não são compartilhadas com 
terceiros, exceto quando exigido por lei ou ordem judicial, momento no qual o 
Titular será comunicado do compartilhamento. 
  
A utilização de links de sítios eletrônicos (web sites) de terceiros é 
meramente indicativo sendo seu acesso discricionário do Titular e sendo 
certo que aqueles sítios estão sujeitos à sua própria “Política de Privacidade” 
não sendo o tratamento de dados pessoais responsabilidade da Urgtec. 
 
Por coletarmos apenas os dados pessoais necessários e adequados para a 
finalidade de prestação de nossos serviços, o fornecimento desses serviços 
pode e estará prejudicado caso haja recusa no fornecimento de algum ou 
todos eles, sendo certa que tal coleta só ocorre mediante o aceite em nossa 
“política de privacidade” o qual será igualmente registrada e armazenada e 
poderá ser utilizada sempre que houver necessidade de demonstrar a ciência 
do Titular. 
 
Para correta operação e uma melhor experiência de navegação o sitio 
eletrônico urgtec.com utiliza tecnologia de “cookies” que são considerados 
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legalmente dados pessoais e estão sujeitos igualmente a esta “Política de 
Privacidade”. Mais informação sobre “cookies” e como são utilizados pela 
Urgtec podem ser obtidas em urgtec.com/cookies. 
 
A segurança dos dados pessoais dos Titulares é obtida através das medidas 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou difusão, entre elas, mas não se limitando a, 
utilização de serviços em nuvem de classe internacional (Amazon Web 
Serviços), políticas e procedimentos de backup de recuperação de desastres 
e treinamento das pessoas envolvidas no tratamento de dados pessoais. 
 
Toda ou qualquer dúvida e solicitação de informações sobre o tratamento dos 
dados pessoais pela Urgtec deve ser direcionado para o canal de nosso DPO 
(Encarregado de Dados) pessoais urgtec@encarregadodedados.srv.br que 
fará o encaminhamento e retornará resposta dentro da maior brevidade. 
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