Sua privacidade é importante para nós. A Empresa PHOENIX INSURANCE tem o
compromisso fundamental de respeitar sua privacidade em relação a quaisquer
informações pessoais que possamos coletar no site do Phoenix Insurance e em outros sites
que possuímos e operamos.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para lhe
fornecer um serviço ou outra finalidade específica. Fazemo-lo por meios justos e legais,
com o seu conhecimento e consentimento. Também o informamos sobre a finalidade da
coleta e como usar seus dados pessoais.
Nós apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para o seu
propósito. Quando armazenamos dados, nós os protegemos dentro de meios
comercialmente aceitáveis para evitar perda e roubo, bem como acesso não autorizado,
divulgação, cópia, uso ou modificação.
Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com
terceiros, exceto conforme exigido por lei.
Nosso site pode conter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja
ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e as práticas desses sites e não podemos
aceitar a responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade.
Você é livre para recusar nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que
podemos não ser capazes de fornecer alguns dos serviços desejados.
O uso de nosso website será considerado como aceitação de nossas práticas de
privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como tratamos os
dados pessoais dos usuários, entre em contato conosco por meio de nossos canais
publicados no site.

Proteção de dados
Ao reconhecer a importância de suas informações e manter a confiança do cliente como
prioridade, a PHOENIX INSURANCE se compromete a seguir a LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 / 2018) para garantir a proteção de suas
informações no tratamento de dados pessoais, respeitando os termos da lei.

Informações coletadas de clientes ou terceiros
A PHOENIX INSURANCE recolherá informações importantes de clientes e terceiros
como você, segurados ou beneficiários, para cumprir o exercício fiel da sua atividade
como corretor de seguros e resseguros.
Essas informações incluem detalhes como nomes, endereços e contatos, bem como outros
dados relacionados a seguro ou resseguro. Usaremos seus dados pessoais apenas quando
necessário para uma finalidade específica.

Podem ser considerados dados confidenciais, como: condição física ou mental, ou
antecedentes criminais. Você não precisa fornecer essas informações, a menos que seja
explicitamente necessário. Usaremos dados sensíveis apenas para garantir a cobertura do
seguro, pelo tempo estritamente necessário.
Para garantir os devidos efeitos na prática da corretagem de seguros e resseguros, os dados
pessoais podem ser compartilhados e processados por seguradoras e terceiros, como
corretores de seguros e resseguros, subcontratados, órgãos públicos e autoridades
governamentais, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Os dados pessoais não serão utilizados pela PHOENIX INSURANCE para fins diferentes
daqueles para os quais foram recolhidos, exceto por força de lei. A manutenção e o
tratamento dos dados pessoais só terão lugar para cumprir uma finalidade específica
previamente autorizada pelo titular dos dados.
É garantido ao titular dos dados pessoais o direito de revogar o seu consentimento a
qualquer momento, caso discorde do tratamento dos seus dados.
A PHOENIX INSURANCE compromete-se a aplicar todas as medidas necessárias para
o armazenamento adequado e seguro dos dados pessoais recolhidos.

Informações coletadas dos candidatos
Em nossa página Trabalhe Conosco, os dados pessoais são coletados para fins de
recrutamento e seleção em oportunidades profissionais divulgadas pela PHOENIX
INSURANCE, sujeito ao interesse e autorização do candidato.
Para tanto, coletamos dados como nome, endereço, contato, e-mail, telefone,
qualificação, experiência, histórico profissional, entre outras informações incluindo
remuneração e benefícios.
Essas informações podem ser coletadas de várias maneiras, incluindo preenchimento de
formulários, envio de currículos, documentos de identificação ou por meio de entrevistas
ou testes profissionais.
Esses dados pessoais podem ser tratados internamente pelo Departamento de Recursos
Humanos e Pessoal da PHOENIX INSURANCE, bem como compartilhados com
terceiros envolvidos no processo de recrutamento e seleção.
A PHOENIX INSURANCE reafirma seu compromisso com a proteção de dados para que
não haja perda, destruição acidental ou divulgação não autorizada, sendo esses dados
acessados apenas por profissionais autorizados no exercício de suas atividades.
O titular tem o direito de acessar seus dados e solicitar uma cópia dos mesmos, além dos
direitos de retificar, corrigir ou apagar seus dados se, por exemplo, esses dados não forem
mais necessários para os fins autorizados.

É direito do candidato não fornecer os seus dados pessoais durante o processo de
recrutamento e seleção, é importante referir que, caso os dados necessários não sejam
fornecidos, a PHOENIX INSURANCE pode não ter meios para proceder com o
candidato.

Política de Cookies
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos baixados para o seu computador para melhorar sua
experiência de navegação neste site. Esta página descreve quais informações são
coletadas, como são usadas e por que às vezes precisamos armazenar esses
cookies. Também compartilharemos como você pode evitar que esses cookies sejam
armazenados; no entanto, isso pode fazer com que o site não seja operado com todos os
seus recursos.

Como usamos cookies?
Usamos cookies por vários motivos, detalhados a seguir. Infelizmente, na maioria dos
casos, não há opções para desabilitar os cookies sem desabilitar completamente a
funcionalidade e os recursos que eles adicionam a este site. É recomendável permitir
todos os cookies se não tiver certeza sobre a necessidade deles, se forem usados para
fornecer um serviço que você usa.

Desativar cookies
Você pode evitar que os cookies sejam definidos ajustando as configurações do seu
navegador (consulte a Ajuda do seu navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente
de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros sites
que você visita. A desativação dos cookies geralmente resultará na desativação de certos
recursos e recursos deste site. Portanto, é recomendável que você não desative os cookies.

Configurando Cookies
 Cookies relacionados à conta
Se você criar uma conta conosco, usaremos cookies para gerenciar o registro e o processo
de administração geral. Esses cookies geralmente são excluídos quando você sai do
sistema, no entanto, em alguns casos, eles podem permanecer mais tarde para lembrar as
preferências do seu site quando você sair.


Cookies relacionados ao login

Usamos cookies quando você está logado, para que possamos lembrar
dessa ação. Isso evita que você tenha que fazer login sempre que visitar
uma nova página. Esses cookies são geralmente removidos ou limpos
quando você faz logoff para garantir que você só possa acessar recursos
e áreas restritas quando fizer logon.
 Cookies relacionados a boletins informativos por e-mail
Este site oferece serviços de newsletter ou assinatura de e-mail e os cookies podem ser
usados para lembrar se você já está registrado, bem como para mostrar determinadas
notificações válidas apenas para usuários registrados ou não inscritos.


Cookies relacionados à pesquisa
Periodicamente, oferecemos pesquisas e questionários para fornecer
informações interessantes, ferramentas úteis ou para entender nossa
base de usuários com mais precisão. Essas pesquisas podem usar
cookies para lembrar quem já participou da pesquisa ou para fornecer
resultados precisos após alterar as páginas.



Cookies relacionados a formulários
Quando você envia dados usando um formulário como o encontrado nas
páginas de contato ou formulários de comentários, os cookies podem ser
configurados para lembrar os detalhes do usuário para correspondência
futura.



Cookies de preferências do site
Para fornecer a melhor experiência neste site, fornecemos a
funcionalidade para definir suas preferências de funcionamento do site
quando você o usa. Para lembrar suas preferências, precisamos definir
cookies para que essas informações possam ser acessadas sempre que
você interagir com uma página afetada por suas preferências.



Atualizações

Esta Política pode ser atualizada periodicamente, disponibilizando esta página para você
sempre que precisar revisar nossas práticas de privacidade atuais.


Mais Informações

Esperamos que você esteja esclarecido e, conforme mencionado anteriormente, se houver
algo sobre o qual você não tenha certeza, é recomendável deixar os cookies ativados se
você interagir com um dos recursos que usa em nosso site.
Esta política entra em vigor em agosto de 2020.

