
POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

1. Quando e porque coletamos dados pessoais 

MasterXPAT poderá coletar dados pessoais fornecidos diretamente por você, por terceiros ou 
coletados de forma automática de acordo com o serviço prestado. 

Assim, dependendo de como você interage, as informações pessoais que coletamos podem 
variar, sendo que podemos obter dados de 3 (três) formas diferentes: 

1.1. Como podemos coletar dados: 

Podemos coletar dados através de uma página eletrônica destinada ao cadastro e participação 
de treinamento e/o de informação (ebook, treinamentos). Quando você faz o cadastro, deverá 
estar ciente que esta foi desenvolvida apenas para este cliente e seus dados pessoais não serão 
compartilhados com nenhum outro cliente, salvo se você autorizar expressamente tal 
compartilhamento. 

São coletados dados como seu nome, documentos de identificação (RG, CPF, RNE e Passaporte), 
data de nascimento e/ou idade, sexo, endereço, informações de contato (telefone e e-mail), 
informações sobre sua formação e suas experiências profissionais, entre outras. 

Também poderão ser coletados dados pessoais sensíveis tais como fotos/imagens e vídeos, 
sendo que nestas hipóteses, tais informações somente serão objeto de tratamento de dados se 
você expressamente autorizar, sendo certo que este consentimento poderá ser revogado a 
qualquer momento. 

Muitas dessas informações somente serão fornecidas com o consentimento do USUÁRIO  

 Os dados coletados acima referidos são coletados para: 

• Viabilizar sua participação em treinamento(s) workshop(s) dos participantes; 
• Incluir seus dados para receber ebooks, e-mails, promoções, etc; 
• Entrar em contato com você, em razão de atualizar informações sobre Mobilidade 

Global e RH 
• Desenvolver melhorias nos nossos serviços; 

1.2 Para ser Afiliado de MasterXPAT 

Poderão ser solicitados informações como nome, telefone, e-mail e endereço para contato 
comercial para entrarmos em contato com você para oferecermos nossos serviços ou mesmo 
para facilitar informações para te dar suporte na afiliação de novos participantes dos 
treinamentos. 

3.3 Dados pessoais coletados de forma automática 



Quando você visita nosso site, coletamos informações relacionadas ao tipo de dispositivo, 
navegador e como você usa nosso site. Estas informações nos ajudam a melhorar o site com o 
fim de facilitar a sua utilização, assim como para lhe prestar o melhor serviço possível. 

Coletamos informações não identificáveis sobre os usuários do site, como data e hora de acesso, 
a fonte da qual você foi vinculado diretamente ao nosso site, o sistema operacional que você 
usa, as partes do site ou aplicativo que você visita, as páginas do site que você visitou e 
informações sobre o tipo de dispositivo que você usa. 

MasterXPAT usa cookies e estatísticas da web. Fazemos isso para ver como os visitantes utilizam 
nosso site. Essas informações nos ajudam a melhorar o site. Um cookie é um arquivo 
armazenado em seu computador. Esses cookies podem ser reconhecidos durante uma visita de 
acompanhamento ao nosso site.  

Estes dados são usados para (a) viabilizar os seus serviços; (b) determinação sobre a frequência 
com que os visitantes do site e/ou os usuários acessam determinadas seções e/ou Serviços do 
site, possibilitando, assim, seu aprimoramento para oferecer Conteúdo e Serviços de melhor 
qualidade; (c) estimar a audiência do site; (d) contatar os usuários sobre informações acerca do 
Serviço que possam ser de seu interesse, respeitando sempre as opções escolhidas no momento 
do cadastro. 

6. Uso de Cookies e Rastreamento de IP 

GMRH respeita a privacidade dos nossos clientes e visitantes on-line e comunicamos a quem 
possa interessar sobre nossa política de cookies com o que se segue: 

Política de Cookies. Ao acessar ao site MasterXPAT você autoriza que seja utilizado cookies de 
acordo com a presente Política de Cookies. Caso não concorde com a forma de utilização, você 
deverá ajustar as configurações de seu navegador para não permitir seu uso. Desabilitar os 
cookies poderá impactar nas funcionalidades e no modo como visualiza as páginas do site 
do MasterXPAT. Todavia, você está ciente que ao desabilitar os cookies, a navegação e o uso do 
site poderá se tornar inviável. 

O que são Cookies? Os cookies são arquivos de internet normalmente formados por letras e 
números e transferidos para os dispositivos que os visitantes utilizam para acessar um site. Os 
cookies são criados quando o browser do visitante carrega determinado site e têm diversas 
funções incluindo, entre outras, recolher informações e memorizar as preferências dos 
utilizadores, utilizar o carrinho de compras e facilitar a utilização do site. 

Os cookies podem ser utilizados para: 

• Melhorar a navegação e funcionalidades do site; 
• Proporcionar funcionalidades personalizáveis; 
• Recolher informações sobre como o visitante utiliza o site para proporcionar uma 

melhor experiência; e 
• Recolher informações do visitante que são consideradas imprescindíveis para o correto 

funcionamento e visualização do site. 
• Para mensurar estatísticas que nos permitem entender como são utilizadas as páginas 

do site do MasterXPAT. 



Como desativar os cookies: 

Se você não concorda com a utilização dos cookies e quiser desativar o uso, por favor, se informe 
sobre como alterar as configurações do navegador. Se você concorda com a nossa utilização de 
cookies, mas mais tarde desejar sair, você pode apagar os cookies e alterar as configurações do 
seu navegador para bloquear cookies. Para mais informações sobre o controle de cookies, por 
favor visite o site www.allaboutcookies.org, ou especificamente, conforme o seu browser de 
preferência, os sites abaixo: 

support.google.com 

support.microsoft.com 

support.mozilla.org 

support.apple.com 

A qualquer momento você poderá solicitar: 

• Informações de confirmação sobre a existência de tratamento dos seus dados; 
• Acesso aos seus dados pessoais; 
• Retificações das suas informações pessoais; 
• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
• Eliminação dos dados tratados com o seu consentimento; 
• Revogação do seu consentimento. 

Para isso pode enviar e-mail para contato@masterxpat.com. 

As suas solicitações serão tratadas com o devido cuidado, de forma a que possamos assegurar  

10. Alterações nesta Política de Privacidade 

MasterXPAT reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a modificações ou 
atualizações à presente Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente atualizadas 
nas nossas Plataformas. Sugerimos que as consulte regularmente para estar a par de eventuais 
alterações. 

 
GMRH CURSOS DE ESPECIALIZACAO LTDA (MasterXPAT) 
 
Curitiba, 29/06/2022. 
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