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 A Política de Privacidade de Dados da CódigoConduta.com tem por 
objetivo regular a proteção de informações pessoais que são compartilhadas por 
visitantes do website www.codigoconduta.com e por usuários das ferramentas e 
aplicações tecnológicas oferecidas pela empresa, bem como o funcionamento dos 
controles adotados para proteção destes dados, esclarecendo como estes serão 

utilizados 

1. Abrangência 

 A presente Política de Privacidade de Dados aplica-se a todas as 
informações compartilhadas por visitantes do website www.codigoconduta.com e/ou 

geridos pela CódigoConduta.com. 

2. Privacidade e Confidencialidade 

 Todos os dados e informações compartilhados pelos visitantes do 
website com a CódigoConduta.com serão recebidas por colaboradores da empresa e 
tratados como confidenciais, de modo que não serão divulgados a terceiros, de forma 
gratuita ou onerosa, ou de qualquer maneira expostos sem prévio consentimento, salvo 
mediante ordem judicial. 

3. Cookies, Coletas e Utilização de Dados 

 Os visitantes do website poderão compartilhar suas informações de 
diversas maneiras, tais como preenchendo um formulário para download de material 
institucional ou fazendo uma denúncia através da ferramenta disponibilizada pela 
CódigoConduta.com.  

 Além disso, o website www.codigoconduta.com utiliza cookies, 
tecnologia de identificadores alfanuméricos transferidos para o disco rígido dos 
visitantes que permite reconhecer suas ações durante a navegação, permitindo 
personalizar a experiência dos usuários às suas necessidades e interesses e 
influenciando na oferta de conteúdo. Para bloquear essa tecnologia os visitantes 
poderão alterar as configurações em seus navegadores. 

 A CódigoConduta.com reserva-se ao direito de armazenar dados 
pessoais, como nome e-mail e telefone, e de navegação, tais como registros das 
páginas acessadas, download de conteúdos e endereços IP coletados durante as 
interações dos visitantes por meio do preenchimento de formulários disponíveis no 
website, podendo utiliza-los para produzir dados estatísticos, para envio de Newsletters, 
ou para o direcionamento de campanhas de marketing. 

 Os visitantes poderão, a qualquer tempo, solicitar à 
CódigoConduta.com a correção ou remoção de seus dados e informações pessoais 
ou relatar eventual uso indevido destes através do e-mail contato@codigoconduta.com. 
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4. Canal de Denúncias 

 A CódigoConduta.com oferece a seus clientes solução em Canal de 
Denúncias, consistente em sistema operacional que permite a visitantes do website 
relatar situações irregulares ocorridas no âmbito de suas organizações, identificando-se 
ou não, permitindo ainda o envio de arquivos que corroborem com os relatos. 

 O sistema da CódigoConduta.com protege a identidade de 
denunciantes que optarem por apresentar relatos de forma anônima, possibilitando a 
estes o acompanhamento da denúncia por meio de um número de protocolo, pessoal e 
intransferível, mitigando, assim, o risco de retaliações, o que poderá ser melhor 
explicitado em políticas próprias de cada organização. 

 Os usuários dessa ferramenta têm ciência de que os dados fornecidos 
poderão ser utilizados em investigações internas pelos clientes da 
CódigoConduta.com e para produção de dados estatísticos. 

5. Sistema de Gestão de Compliance 

 A CódigoConduta.com desenvolveu e oferece a seus clientes uma 
ferramenta exclusiva de Sistema de Gestão de Compliance, que consiste em uma 
plataforma para armazenamento de dados relacionados ao Programa de Integridade 
das organizações. 

 Usuários dessa plataforma poderão armazenar ou fazer upload de 
dados sensíveis, confidenciais ou não, dos clientes da CódigoConduta.com, sendo 
responsabilidade exclusiva das empresas alertar os usuários do Sistema acerca da 
utilização consciente dessa ferramenta. 

6. Segurança da Informação 

 A CódigoConduta.com conduz suas atividades com vistas às 
melhores práticas no que concerne à segurança das informações, mormente em razão 
da sensibilidade dos dados que transitam em seus sistemas de tecnologia. De todo 
modo, a transmissão de dados via internet não é 100% segura, não havendo falar em 
garantia absoluta de que os dados não serão interceptados por pessoal não autorizado, 
por intermédio da ação de hackers. 

 Caso ocorra algo nesse sentido, a CódigoConduta.com 
compromete-se a informar os visitantes e usuários de seu website, contudo não será 
responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, morais e lucros cessantes sofridos 
por estes. 

 O acesso às ferramentas inteligentes da CódigoConduta.com é 
pessoal e intransferível, sendo responsabilidade do usuário zelar por sua senha, 
evitando divulga-la a terceiros, de forma voluntária ou involuntária. 

7. Disposições Gerais 

 A CódigoConduta.com poderá, a qualquer tempo, alterar as 

disposições constantes desta Política de Privacidade de Dados. 

 Quaisquer dúvidas ou solicitações relacionadas ao website e às 
informações e dados fornecidos pelos visitantes poderão ser encaminhadas pelo e-mail 
contato@codigoconduta.com. 
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