
 

 

PORTAL MISTIC AGENCY 

A MISTIC (“Mistic”, “Nós”, “Nos” ou “Nosso”, “Conosco”), MISTIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.936.817/0001-18 e RM CONSULTORIA E 

GERENCIAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.121.964/0001-47 com 

endereço na Rua Jerônimo Ribeiro, 431, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP 29304-632  possui um 

Portal online, no endereço eletrônico www.misticagency.com (“Portal”, “Portal Mistic”), possui Redes Sociais 

(Redes Oficiais), no Instagram, com os seguintes ids @misticagency, @renatamariafashion, @misticroyalschool, 

@programaimagememacao, @beautyfashionbusiness, @misticfama, @campanhamodasolidaria, 

@caopanhamodasolidaria, @beautyfashioncongress e @beautyfashionbusiness,  no Facebook, com o perfil da 

Mistic Agency, com os números Canais de Comunicação +55 28 99985-7934 (Atendimento), +55 28 99968-

4869 (Burocracias), +55 27 99789-9560 (Financeiro), +55 28 98816-1617 (Renata), destinado a seleção, 

prospecção e divulgação de aspirantes e artistas (modelos, cantores, atores, etc), oferecer cursos em diversas 

áreas de atuação com  objetivo de socializar conhecimento e aprimorar e desenvolver profissionais da área 

artística no país e exterior, prospectar parceiros de negócios e apoiadores para as Campanhas.  

 

TERMOS DE USO 

 

1. AS MENSAGENS PUBLICADAS PELO USUÁRIO  

O Portal Mistic incentiva o uso inteligente e responsável de seus conteúdos e serviços. Ao navegar pelo site e/ou 

participar de forma interativa em algum dos serviços oferecidos, você se compromete a não enviar ou transmitir 

conteúdo algum que: 

• Indique, incentive e/ou promova a discriminação sexual, racial, religiosa ou qualquer outra violação dos 

direitos fundamentais e/ou das liberdades garantidas pela legislação vigente. 

• Induza, incite a atuação de forma ilegal, ou constitua violações e/ou infrações à legislação vigente.  

• Leve a conclusões errôneas por consequência de sua inexatidão, ambigüidade, excesso, omissão ou 

similares. 

• Induza ou incite qualquer pessoa a envolver-se em práticas perigosas, de risco e/ou que atentem contra a 

saúde e o equilíbrio psíquico das pessoas. 

• Infrinja as normas legais ou regulamentos sobre o sigilo das comunicações, propriedade intelectual, direito 

à honra e à intimidade pessoal ou familiar; ou qualquer disposição relacionada à natureza dos conteúdos e/ou 

serviços. 

• Contenha informação falsa, parcial ou não atualizada. 

• Incorpore elementos, conteúdos, mensagens, formatos, produtos e/ou serviços ilícitos, violentos, 

pornográficos ou degradantes. 

• Contenha publicidade, materiais promocionais e outras formas de oferecimento de serviços, incluindo, 

sem caráter limitativo, as correntes de dinheiro, mensagens não-solicitadas (junk-mail) etc. 

• Propague vírus de computador, programas invasivos (worms) ou outras formas de programas, auto-

replicantes ou não, que causem danos permanentes ou temporários nos equipamentos do destinatário.  



 

 

• Transmita tipos ou quantidades de dados que causem falhas em serviços ou equipamentos na rede da Mistic 

ou na Internet. 

• Usar a rede para tentar e/ou realizar acesso não autorizado a dispositivos de comunicação, informação ou 

computação. 

• Forjar endereços de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros 

ou ocultar a identidade ou autoria. 

• Destruir ou corromper dados e informações de outros usuários. 

Ao publicar comentários e arquivos neste site, você dará conformidade com o Portal Mistic, concedendo licença 

ilimitada, perpétua, irrevogável e direito de sublicenciar para reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, 

distribuir e mostrar esses comentários e arquivos (por inteiro ou em partes) em todo o mundo e para criar trabalhos 

derivados desse material em qualquer formato, meio ou tecnologia. Adicionalmente, também outorga à Equipe 

do Portal Mistic o direito de usar o nome que você publica com as mensagens. 

Com relação às informações descritas anteriormente, o Portal MISTIC se reserva o direito de suspender o serviço, 

interromper ou proibir o acesso aos conteúdos àqueles que não cumpram os presentes Termos e Condições, 

podendo fazê-lo sem prévio aviso nos casos em que, a critério da Equipe do Portal MISTIC, o não cumprimento 

implique em gravidade especial. 

2. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Em nenhuma circunstância a MISTIC, seus executivos, diretores, funcionários ou representantes serão 

responsabilizados por qualquer dano, direto, indireto, incidental, especial, punitivo ou imprevisto resultante de 

quaisquer (i) erros, equívocos ou imprecisão de conteúdo, (ii) danos pessoais ou materiais, de qualquer natureza, 

resultante do acesso do usuário e do uso do nosso website, (iii) qualquer acesso ou uso dos nossos servidores 

protegidos e/ou de toda e qualquer informação pessoal e/ou financeira ali armazenada que não tenha sido 

autorizado, (iv) qualquer interrupção ou cessação de transmissão de ou para o nosso website, (iv) qualquer bug, 

vírus, cavalos-de-tróia ou afins que possam ser transmitidos para ou através do nosso website por quaisquer 

terceiros, e/ou (v) quaisquer erros ou omissões em qualquer conteúdo ou qualquer perda ou dano de qualquer 

natureza sofrido em consequência do uso de qualquer conteúdo ou e-mail enviado, transmitido ou de qualquer 

outra forma disponibilizado através do Portal MISTIC, seja por responsabilidade, contrato, ofensa ou qualquer 

outra hipótese legal, e independentemente de a empresa ser alertada sobre a possibilidade de tais danos. A 

limitação de responsabilidade acima descrita será aplicada na medida máxima permitida por lei na jurisdição 

competente. 

O USUÁRIO reconhece especificamente que a MISTIC não será responsabilizada pelo material publicado pelo 

usuário (textos e comentários) ou pela conduta difamatória, ofensiva ou ilegal de quaisquer terceiros e que o 

risco de prejuízo ou dano resultante dos mesmos recai inteiramente sobre o usuário. 

3. INDENIZAÇÃO 

O usuário concorda em defender, indenizar e isentar a MISTIC de qualquer ação judicial, danos, obrigações, 

perdas, custos ou dívidas (inclusive, mas sem se limitar a honorários advocatícios) oriundos de: (i) uso e acesso 

ao Portal MISTIC; (ii) violação de qualquer cláusula destes Termos de Uso; (iii) violação de qualquer direito de 

terceiros, inclusive, mas sem se limitar a direitos autorais, de propriedade ou de privacidade; ou (iv) qualquer 

alegação de que algum comentário ou arquivo do usuário tenha causado dano a terceiros. Tal obrigação de defesa 

e indenização subsistirá a estes Termos de Uso e ao uso do Portal MISTIC pelo USUÁRIO. 

 

 

 



 

 

4. CESSÃO 

Estes Termos de Uso e quaisquer direitos e licenças concedidos de acordo com o presente não podem ser 

transferidos ou cedidos pelo USUÁRIO, mas podem ser transferidos pela MISTIC sem qualquer restrição. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O usuário concorda que: (i) a sede da MISTIC será considerada exclusivamente aquela da sede jurídica da Mistic; 

e (ii) o Portal MISTIC será considerado um website passivo que não dá margem à jurisdição pessoal, seja 

específica ou geral, em qualquer outro foro que não seja o de Cachoeiro de Itapemirim - ES. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A MISTIC está comprometida com seus deveres de garantia da privacidade e de proteção de dados pessoais. 

Dessa forma, o objetivo da presente Política de Privacidade (“Política”) é informar como ocorre a coleta, uso, 

compartilhamento, armazenamento, entre outros tratamentos, das informações e dados pessoais do USUÁRIO 

que utiliza o Portal ou uma das nossas Redes Sociais ou Canais de Comunicação. A leitura deste material é 

essencial para o uso do Portal, visto que, ao acessar, realizar seu cadastro e/ou utilizá-la de qualquer forma, você 

aceitará as práticas e políticas descritas e concordará com a coleta, uso, compartilhamento, armazenamento, entre 

outros tratamentos dos seus dados conforme disposto neste documento. 

Cabe ressaltar que esta Política deve ser lida e interpretada em conjunto com os Termos de Uso e Política de 

Direitos Autorais, também publicados no endereço eletrônico www.misticagency.com, caso seja um USUÁRIO 

CADASTRADO do PORTAL MISTIC, também deve ser lida e interpretada junto do CONTRATO do curso 

selecionado. 

O PROCESSO DE ACEITAÇÃO DESTA POLÍTICA OCORRERÁ QUANDO SE DÁ O ACESSO AO 

PORTAL, ISSO SIGNIFICARÁ QUE O(A) USUÁRIO(A) ESTÁ CIENTE E DE ACORDO COM A FORMA 

COMO SUAS INFORMAÇÕES E OS SEUS DADOS SERÃO UTILIZADOS.  Como condição para acesso e 

uso das FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS do PORTAL MISTIC, sendo o USUÁRIO: pessoa maior de 

18 (dezoito) anos ou emancipada e totalmente capaz de praticar os atos da vida civil ou absolutamente ou 

relativamente incapaz devidamente representado ou assistido. Nessas condições, declara que fez a leitura 

completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente conferindo assim sua livre e expressa 

concordância com os termos aqui estipulados. 

CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESTAS DIRETIVAS, DEVERÁ DESCONTINUAR O SEU 

ACESSO. 

A Lei de Proteção de Dados LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - LGPD - em seu artigo 4º exclui sua 

aplicação às atividades artísticas, sendo esse o objeto da MISTIC AGENCY - Agenciamento de profissionais para 

atividades esportivas, culturais e artísticas.  

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 

II - Realizado para fins exclusivamente: 

a) jornalístico e artísticos; (...) 

Apesar de não ser aplicável a finalidade principal do Portal, a MISTIC  também disponibiliza treinamento 

artístico, seleção, orientação e preparação por meio do Portal, podendo oferecer cursos de formação na área, de 

http://www.misticagency.com/


 

 

forma que especificamos nosso compromisso com os dados pessoais de cada USUÁRIO com a referida Política que 

se segue. 

1. A POLÍTICA 

1.1 Esta Política visa demonstrar o compromisso da MISTIC em: 

• Zelar pela proteção dos dados pessoais coletados de clientes, dos Agenciados, dos Parceiros e 

colaboradores da MISTIC; 

• Promover a transparência sobre a forma pela qual a MISTIC trata dados pessoais; e 

• Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de segurança que envolva dados pessoais. 

1.2 A aplicação desta Política será pautada pelo dever de boa-fé e pela observância de princípios legais, a  

saber: finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação. 

1.3 Estão sujeitas à esta Política: 

• As informações de VISITANTES do portal; 

• As informações fornecidas pelos USUÁRIOS não cadastrados, no contexto de aspirante ou interessado 

na Carreira Artística, em participar de seletivas, eventos, cursos e demais serviços oferecidos; 

• As informações dos USUÁRIOS cadastrados; 

• As informações de USUÁRIOS colaboradores e parceiros interessados em parceria ou contratação. 

 

2. DADOS COLETADOS 

2.1 As informações são coletadas pelo PORTAL, REDES SOCIAIS ou CANAIS DE COMUNICAÇÃO de 

forma ética e legal, informados pelo proprietário dos dados, e armazenadas em ambiente seguro, pelo prazo 

exigido na regulamentação vigente. Os tipos e quantidade de informações coletadas pela MISTIC variam de 

acordo com o uso feito do nosso PORTAL, REDES SOCIAIS ou CANAIS DE COMUNICAÇÃO. Todos os 

dados coletados são utilizados para a prestação dos nossos serviços e para as finalidades descritas e devidamente 

autorizadas. 

2.2 Ao navegar na Internet, algumas informações transmitidas automaticamente entre computadores são coletadas 

como parte das exigências tecnológicas inerentes à navegação, para fins estatísticos. É impossível, apenas através 

destas informações, identificar o VISITANTE que navega pelo Portal MISTIC. Apenas o provedor de Internet 

utilizado por você possui esta informação. As informações coletadas as quais nos referimos são: 

• O nome de domínio de Internet, caso você utilize uma conta privada de acesso à Internet, ou, caso você tenha 

acesso através de uma universidade, por exemplo, e o endereço IP (que é um número atribuído automaticamente ao 

seu computador pelo seu provedor de acesso (todas as vezes que navegar na Internet) com o qual você tem acesso ao 

nosso site; 

• O tipo de navegador e de sistema para acessar nosso site; 

• Data e hora que você acessa nosso site; 

• Os sites que você visita dentro do Portal Mistic; 



 

 

• E, se você acessa nosso site a partir de outro site, o endereço desse site. 

Esta troca de informações é necessária para que o servidor lhe transmita um arquivo compatível com o equipamento 

informático que você utiliza. 

2.3 No caso da realização de cadastro no Portal, além dos dados de navegação mencionados no item acima, serão 

coletadas as seguintes informações. 

2.4 Se o USUÁRIO demonstrar interesse em um curso, incluindo a possibilidade de receber mais informações a 

respeito deste por e-mail ou telefone, o(a) Usuário(a) poderá criar um cadastro informando: nome completo, e-mail, 

telefone, CPF ou número de passaporte para estrangeiro(a)sem CPF, data de nascimento, sexo, gênero, data. 

2.5 Se o USUÁRIO desejar se inscrever em um curso, seletiva, teste, casting, etc, o USUÁRIO poderá preencher 

um formulário deccadastro informando algumas ou todas as seguintes informações: nome completo, sexo, gênero, 

data e local de nascimento, nacionalidade, CPF ou número de passaporte para estrangeiro(a)s sem CPF, RG (número, 

órgão expedidor, UF do órgão expedidor e data de emissão), endereço residencial (país, CEP, logradouro, número, 

complemento, bairro, cidade, UF), endereço de e-mail, área de conhecimento e grau de formação (escolaridade, 

instituição e ano de conclusão, etc), informações profissionais recentes (empresa, cargo, área de atuação, tempo de 

experiência, etc), informações extras (medidas, características físicas, interesses, etc) questionário de entrada, forma 

de pagamento (responsável financeiro, forma de parcelamento, método de pagamento, declaração de autorização de 

pagamento por terceiros), curriculum vitae, declaração de conclusão de ensino médio, fotos e vídeos pessoais, entre 

outras perguntas. 

2.6 Uma vez matriculado em um curso, o Portal também pode ser usado para se obter acesso à área restrita, onde 

serão coletados durante o login os dados do USUÁRIO, senha, data e hora de acesso. 

2.7 Os usuários com acesso à área restrita do Portal MISTIC têm as informações sobre a sua conta no site 

protegidas por senha, para que somente o próprio usuário tenha acesso às suas informações pessoais. A senha é secreta 

e recomendamos que não seja revelada a ninguém. Caso você tenha acesso à área restrita, sugerimos desconectar-se 

da sua conta do Portal MISTIC e fechar a janela do navegador quando concluir a navegação na Internet. Isso garante 

que outras pessoas não tenham acesso às suas informações pessoais, caso você compartilhe um computador com 

alguém, ou esteja usando um computador em local público como uma biblioteca ou local de acesso público à Internet.  

2.8 A MISTIC se compromete a tomar todas as medidas cabíveis para manter o sigilo e a confidencialidade 

das informações que não precisem ser expostas para a finalidade do objeto com base em serviços artísticos, dados 

pessoais ou especificações a que tiver acesso ou que porventura venha a conhecer ou ter ciência sobre os serviços 

prestados, de seus agenciados, de seus clientes, bem como dos indivíduos diretamente relacionados aos clientes, a que 

venha a ter acesso em razão da prestação dos serviços pela MISTIC, sendo-lhe vedado ceder e/ou permitir acesso por 

terceiros a tais informações, ressalvadas as hipóteses descritas nesta Política e em cumprimento do objeto 

empresarial. Embora, nenhuma transmissão de dados na Internet é 100% segura. Sendo assim, embora o Portal 

MISTIC sempre faça o possível para proteger suas informações pessoais, não é possível garantir a segurança de todas 

as informações que você venha a nos fornecer. É uma decisão pessoal a utilização do serviço nessas condições. 

2.9 O acesso de terceiros às informações coletadas pela MISTIC se dá exclusivamente para atendimento das 

finalidades informadas no objeto social empresarial de agenciamento artístico como base,  e dentro do limite 

necessário ao desempenho das atividades relativas ao curso normal dos seus negócios artísticos, exclusivamente 

para atendimento das finalidades informadas nesta Política no desempenho das atividades da MISTIC ou no 

oferecimento ao cliente de conteúdo específico e autorizado sobre a sua  área de atuação ou interesse. 

2.10 A MISTIC poderá compartilhar informações de forma autorizada e de acordo com a realização de suas 

atividades artísticas, publicamente e/ou com seus parceiros, desde que vinculadas ao objeto empresarial. 

2.11 Os dados são informados voluntariamente pelo USUÁRIO e coletados pela MISTIC, no entanto não  somos   

responsáveis   pela   precisão,   veracidade   ou   falta   dela   nas   informações   que o USUÁRIO prestar à 

MISTIC ou pela sua desatualização, quando é de  responsabilidade do USUÁRIO prestá- las com exatidão ou 

atualizá-las; 



 

 

2.12 Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política; 

2.13 O consentimento que o USUÁRIO fornece para as finalidades de uso dos dados é coletado de forma individual, 

clara, específica e legítima. 

2.14 Os dados coletados e as atividades registradas também poderão ser compartilhados: 

a) Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver determinação 

legal, requerimento, requisição ou ordem judicial; 

b) De acordo com as solicitações e autorizações por trabalhos realizados pelo próprio USUÁRIO. 

2.15 A base de dados formada por meio da coleta de dados no Portal Mistic, pelos Meios de Comunicação e 

Redes Sociais é de nossa propriedade e responsabilidade, sendo que seu uso, acesso e compartilhamento, quando 

necessários, serão feitos dentro dos limites e propósitos dos negócios e descritos nesta Política de Privacidade além 

de plena regularidade à Legislação vigente. 

2.16 O USUÁRIO é corresponsável pelo sigilo de seus dados pessoais, por ter pleno e irrestrito acesso a estes. 

O compartilhamento de senhas e dados de acesso viola esta Política de Privacidade, os Termos de Uso, a Política 

de Direitos Autorais e no caso de ser um aluno do  Portal Mistic o Contrato do programa escolhido. 

2.17 Internamente, os dados de que coletamos são acessados somente por profissionais devidamente 

autorizados, respeitando os princípios de necessidade e relevância para os objetivos propostos pela MISTIC. 

 

3.  ARMAZENAMENTO DE DADO 

3.1 Os dados coletados e os registros de atividades serão armazenados em ambiente seguro e controlado pelo prazo 

mínimo estipulado conforme Lei. 

3.2 Caso haja solicitação do USUÁRIO, os dados poderão ser apagados antes desse prazo. Pode ocorrer que os 

dados precisem ser mantidos por período superior, por motivo de lei, ordem judicial, prevenção à fraude (art. 11, 

II, “a” da Lei Geral de Proteção de Dados “LGPD”, Lei nº 13.709/2018), proteção ao crédito (art. 7º, X, LGPD) e 

outros interesses legítimos, em conformidade com o artigo 10 da LGPD. Findo o prazo e a necessidade legal, 

serão excluídos com uso de métodos de descarte seguro, ou utilizados de forma anonimizada para fins 

estatísticos. 

3.3 Os dados coletados serão armazenados em servidores localizados no Brasil, bem como em ambiente de uso 

de recursos ou servidores na nuvem, o que enseja, transferência ou processamento dos dados fora do Brasil. 

3.4 Poderá ser necessário que a MISTIC transmita seus dados pessoais, portanto, a outras empresas  afiliadas ou 

a outras agências, nacionais ou internacionais, que atuem com trabalhos, seletivas ou treinamentos artísticos ou 

que agregue conhecimento e valor ao USUÁRIO, e que será plenamente autorizado pelo usuário.  

 

4.  EXIBIÇÃO, RETIFICAÇÃO, LIMITAÇÃO, OPOSIÇÃO DE DADOS 

 

4.1 O USUÁRIO pode solicitar a exibição ou retificação de seus dados pessoais, por meio dos seguintes canais: 

• CONTATO: acessível através do Portal MISTIC; 

• E-mail: burocraciasmistic@gmail.com, ou pelo telefone +55 28 99968-4869. 
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4.2  Pela mesma ferramenta, o USUÁRIO não cadastrado poderá também: 

• Requerer eliminação de seus dados pessoais; 

4.3 Pela mesma ferramenta, o USUÁRIO cadastrado poderá também: 

• Requerer eliminação de seus dados pessoais online na finalização do prazo de seu contrato; 

• Manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais; 

4.4 Para fins de auditoria, segurança, controle de fraudes e preservação de direitos, poderemos permanecer com o 

histórico de registro dos dados do USUÁRIO por prazo maior nas hipóteses em que a lei ou norma regulatória 

assim estabelecerem ou para preservação de direitos. 

4.5 Visando a segurança das informações fornecidas pelos clientes, a MISTIC dispõe de processos de 

segurança físicos, lógicos, técnicos e administrativos compatíveis com a sensibilidade das informações coletadas, 

cuja eficiência é periodicamente avaliada. 

4.6 A MISTIC implementa novos procedimentos e melhorias tecnológicas contínuas para proteger os dados 

pessoais coletados, sendo necessária, no entanto, a análise diante de seu objeto artístico e visto este, por sua 

especificidade de exposição, estar excluído de sanções por parte da LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS. 

4.7 Não obstante às medidas de segurança adotadas, a MISTIC não se responsabiliza por prejuízos 

decorrentes da violação da confidencialidade das informações em virtude da ocorrência de qualquer fato ou 

situação que não lhe seja imputável. 

4.8 No tratamento das informações coletadas a MISTIC utiliza de sistemas estruturados de forma a atender 

aos requisitos de segurança e transparência, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais 

estabelecidos em Lei. 

4.9 Todas as tecnologias utilizadas respeitarão sempre a legislação vigente e os termos desta Política. 

5 COOKIES 

5.1 Para facilitar o uso do PORTAL MISTIC, são utilizados “Cookies”. Cookies são pequenas unidades de 

dados armazenadas no disco rígido do seu computador pelo seu navegador e que são necessárias para o uso do 

PORTAL MISTIC. 

5.2 Os Cookies permitem que uma Plataforma Digital memorize informações sobre a visita do USUÁRIO, o seu 

idioma preferido, seus filtros mais utilizados, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que a MISTIC 

considera relevantes para tornar a experiência muito mais eficiente. Esses Cookies também serão usados para ajudar 

a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos sites, permitindo uma navegação mais rápida e 

eficiente e eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. Eles não armazenam 

dados pessoais nem coletam informações de identificação pessoal. 

5.3 Como prevenir que os cookies sejam armazenados no seu disco rígido e/ou eliminá-los 

5.3.1 A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar automaticamente os Cookies. O 

USUÁRIO poderá alterar as configurações para bloquear o uso de Cookies ou alertá-lo quando um Cookie 

estiver sendo enviado para seu dispositivo. 

5.3.2  Depois de autorizar o uso de Cookies, o USUÁRIO pode sempre desativar parte ou a totalidade dos 

nossos Cookies. 

5.3.3  Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar Cookies, nomeadamente através 

da seleção das definições apropriadas no respectivo navegador. O USUÁRIO pode configurar os Cookies no 

menu "opções" ou "preferências" do seu browser. 



 

 

5.3.4 Note-se que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente, 

afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website. 

5.4     Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. A seção a seguir detalha 

quais cookies de terceiros você pode encontrar através deste site. 

5.4.1 Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e confiáveis da Web, 

para nos ajudar a entender como você usa o site e como podemos melhorar sua experiência. Esses cookies podem 

rastrear itens como quanto tempo você gasta no site e as páginas visitadas, para que possamos continuar produzindo 

conteúdo atraente. 

5.4.2 Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial do Google Analytics. 

5.4.3 As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso deste site, para que possamos continuar 

produzindo conteúdo atrativo. Esses cookies podem rastrear itens como o tempo que você passa no site ou as páginas 

visitadas, o que nos ajuda a entender como podemos melhorar o site para você. 

5.4.4 Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações sutis na maneira como o site se apresenta. 

Quando ainda estamos testando novos recursos, esses cookies podem ser usados para garantir que você receba uma 

experiência consistente enquanto estiver no site, enquanto entendemos quais otimizações os nossos usuários mais 

apreciam. 

5.4.5 À medida que vendemos produtos, é importante entendermos as estatísticas sobre quantos visitantes de nosso 

site realmente compram e, portanto, esse é o tipo de dados que esses cookies rastrearão. Isso é importante para você, 

pois significa que podemos fazer previsões de negócios com precisão que nos permitem analisar nossos custos de 

publicidade e produtos para garantir o melhor preço possível. 

 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Temos o direito de alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer momento, conforme a finalidade 

ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força 

jurídica equivalente, cabendo ao USUÁRIO verificá-la sempre que efetuar o acesso no PORTAL MISTIC. 

6.2 Ao disponibilizar os dados no Portal MISTIC é consentimento do USUÁRIO, a autorização para entrar em 

contato para fins de divulgação de cursos, eventos e oportunidade, dentre outros informes da MISTIC o USUÁRIO 

poderá solicitar a exclusão de seu contato posteriormente, revogando o consentimento para esta finalidade. 

6.3 Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política de Privacidade, o 

USUÁRIO poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento apontados a seguir: 

• CONTATO: CONTATO: acessível através do Portal MISTIC; 

• E-mail: burocraciasmistic@gmail.com, ou pelo telefone +55 28 99968-4869.; 

6.4 Caso empresas terceiras realizem o processamento de quaisquer dados coletados, estas deverão respeitar 

as condições aqui estipuladas e nossas normas de Segurança da Informação, obrigatoriamente. 

6.5 Nosso site contém links para outros sites. Neste caso, é importante ressaltar que as informações trocadas com 

estes sites não estão sujeitas à Política de Privacidade do Portal MISTIC, mas à política do site para onde o link o 

transferiu. Sugerimos que você localize as normas de relacionamento específicas dentro do site do nosso parceiro. 

6.6 A MISTIC a todos os terceiros que mantenham a confidencialidade das informações a eles compartilhadas 

ou que tenham acesso em virtude do exercício da sua atividade, bem como que utilizem tais informações 

exclusivamente para os fins expressamente permitidos. No entanto, a MISTIC não se responsabilizará pelo uso 

indevido de tais informações, seja por terceiros ou por seus colaboradores, em virtude do descumprimento desta 

Política e das obrigações contratuais assumidas por referidos terceiros com a MISTIC por meio de instrumentos 

mailto:burocraciasmistic@gmail.com


 

 

próprios. 

6.7 Caso alguma disposição desta Política de Privacidade seja considerada ilegal ou ilegítima por autoridade 

competente, as demais condições de acordo com a Lei e na melhor forma de direito permanecerão vigentes. 

6.8 O USUÁRIO reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços informados no seu cadastro), 

SMS, aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer outra forma digital, virtual e digital também são válidas, 

eficazes e suficiente para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços que prestamos, bem como às 

condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado, ressalvadas as disposições expressamente 

diversas previstas nesta Política de Privacidade. 

 

7 LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

7.1 A presente Política de Privacidade será regida e interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma português, 

sendo eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - ES para dirimir qualquer litígio ou controvérsia 

envolvendo o presente documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela 

legislação aplicável. 

22 de agosto de 2021. 

MITIC AGENCY 

 


