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Aspectos Gerais de Segurança
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Este documento lista os principais Aspectos de Segurança em toda a solução Fhinck.

1 Cliente
O aplicativo cliente monitora as atividades (tempos e movimentos) de usuário com sessão aberta
no Microsoft Windows e armazena as informações capturadas em arquivos de extensão “.ufnk”,
cujo conteúdo é fechado a cada 10 (dez) minutos. Este formato é um híbrido de criptografia e
compactação dos tempos e movimentos capturados. É um formato binário que não permite uma
edição direta de seu conteúdo.

Sem a criptografia e compactação, o arquivo teria o como conteúdo a sequência de JSONS que
representam cada evento capturado durante o monitoramento do usuário no período
compreendido no arquivo.
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O “backend” da Fhinck reverte o arquivo “.ufnk” recebido de volta para o formato textual, usando
uma chave remota que não é transmitida em nenhum momento durante a troca de informações
entre a máquina cliente e o “backend”. Caso a transmissão do arquivo de dados esteja
configurada para a nuvem, o protocolo utilizado para transmissão é o HTTPS, o qual efetua uma
criptografia adicional da informação enviada desde a máquina do cliente até o ambiente do
“backend”.

2 Backend
2.1 SEGURANÇA
Todas as nossas aplicações são hospedadas no Google Cloud Platform. É necessário
possuir uma conta para ter acesso ao portal do GOOGLE. Utilizamos as ferramentas
serverless da Google para funcionamento das aplicações, portanto se utilizando de todas
as camadas de segurança disponibilizadas pela GOOGLE.
2.2 PROTOCOLO HTTPS/SSL
A camada SSL/TLS é adicionada ao protocolo HTTP, assim é adicionada outra camada de
segurança. Esta camada realiza a conexão entre cliente e servidor por uma conexão
criptografada. Ou seja, ela impede que terceiros visualizem a informação transmitida entre
o cliente e o servidor.
2.3 BANCO DE DADOS
Para o armazenamento dos dados, utilizamos o BIGQUERY, localizado no Google Cloud
Platform. Ele está localizado nos Estados Unidos, com acesso realizado pelo e-mail dos
funcionários da Fhinck. Somente a equipe de Desenvolvimento e Data Science tem perfil
de acesso que pode realizar alterações nas tabelas.
2.4 LOCALIZAÇÃO FÍSICA DOS SERVIDORES
O servidor de aplicações (Cluster) e o Google BigQuery ficam localizados nos Estados
Unidos, mais especificamente em Oregon.

3 Dashboard
3.1 LOGIN
Nosso sistema de login utiliza o reCAPTCHA da Google, para autenticação em dois
fatores. Com o uso de CAPTCHA, nós evitamos o uso de bots para acessar o dashboard.
Além disso, criamos um mecanismo que bloqueia o acesso do usuário durante 1 (uma)
hora quando um o mesmo tenta fazer login 5 (cinco) vezes ou mais sem sucesso na
plataforma.
Somadas às, o dashboard Fhinck impede que um mesmo usuário acesse o sistema em 2
(duas) máquinas ao mesmo tempo. Se o usuário tentar realizar esse procedimento, a
sessão mais antiga do DASHBOARD será bloqueada.
3.2 PERFIS DE ACESSO

7/35

Abaixo temos os perfis de acesso à plataforma, assim como quais páginas esses perfis
podem acessar:
MENU / PERFIL

SuperAdmin

Admin

Director Manager Analytics

Home
Office

TI

Consolidated

RPA & Optimization

Deep Dive

Communication

Home Office

Timeline

Profile

Journey

Domains

Employees

Hierarchy

Managers

Network

Transmission

Setup Transmission
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Software Config

Vídeos

3.3 PADRÃO DE SENHA
Seja para a criação de usuário ou troca de senha, nossa senha contém um padrão
específico. Além disso, a senha deve ser modificada a cada 60 dias, a senha deve ter, no
mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8 caracteres
1 letra maiúscula
1 letra minúscula
1 número
1 caracter especial
A senha não pode ser igual as últimas 5 senhas anteriores.

3.4 CSRF/XSRF
Todos nossos formulários têm proteção contra CSRF e XSRF. Para proteção, um token é
gerado para cada requisição, evitando ser reutilizado como forma de invasão.
3.5 MÉTODOS DA REQUISIÇÃO
O dashboard FHINCK permite apenas os seguintes métodos de requisição GET e POST.
Estão desabilitados os métodos TRACK, OPTIONS, PUT e DELETE.
3.6 CLICKJACKING
O dashboard possui proteção contra CLICKJACKING, assim impedindo que carreguem o
dashboard em um Iframe. Exemplificando:

Resultado esperado ao abrir o arquivo HTML:
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O quadrado branco acima significa que não foi possível carregar o dashboard em um
Iframe, que é o que impede o Clickjacking.
3.7 Protocolo HTTPS/SSL
A camada SSL/TLS é adicionada ao protocolo HTTP, assim é adicionada outra camada de
segurança. Esta camada realiza a conexão entre cliente e servidor por uma conexão
criptografada. Ou seja, ela impede que terceiros visualizem a informação transmitida entre
o cliente e o servidor. A existência do cadeado na barra de navegação mostra a existência
deste protocolo.

3.8 SQL Injection
Por padrão, o BigQuery já tem proteção contra SQL Injection. Porém, nosso sistema realiza
o tratamento de todos os campos, evitando a passagem de caracteres inválidos ou
comandos SQL.
3.9 Ambiente em nuvem
A Fhinck utiliza o Google Cloud Platform para a hospedagem de todos os nossos dados e
aplicações. Como uma ferramenta Google, o GCP está em conformidade com os
principais padrões de segurança do mercado, sendo constantemente submetido a testes
de segurança1.

1

Acesso ao documento na íntegra: Recursos de conformidade e regulamentações do Cloud | Google

Cloud.
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Política De Segurança Da
Informação | PSI
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1 Introdução e Objetivos
A empresa Fhinck Soluções Para Negócios Ltda. elabora esta Política de Segurança da
Informação (“PSI”) visando promover orientação e apoio para a segurança da informação de
acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações pertinentes para a melhor
utilização dos recursos disponíveis e entrega de valor para o cliente, contribuindo assim para a
sustentabilidade da Fhinck.
Esta PSI, destaca-se, deve ser adotada, cumprida e aplicada em todas as áreas da instituição.
Além disso, deverá ser mantida como uma medida de boas práticas, estabelecendo diretrizes
para a proteção de ativos e prevenção de responsabilidades.

2 Distribuição E Vigência
Esta versão pode ser alterada a qualquer momento, uma vez que os pontos apontados para
mudanças sejam informados e discutidos com os demais colaboradores da mesma. Contudo, a
versão da PSI deve ser revisada a cada ano, considerando a data de sua aprovação.

3 Ciclo De Aprovação
Destacam-se as principais fases da POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
Elaborador

Analista de Segurança

Revisor

Jurídico

Revisor e Aprovador Final

Líder de Tecnologia

4 Controle De Versões
VERSÃO

DATA

ÁREA(S) RESPONSÁVEL(EIS)

CONTROLE DE MODIFICAÇÕES

1.0

02/04/2020

Líder de Tecnologia

Criação do documento

1.1

01/02/2021

Jurídico, Ciência de Dados e
Tecnologia

Revisão e atualização do
documento

1.2

05/04/2021

Jurídico, Ciência de Dados e
Tecnologia

Revisão e atualização do
documento
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5 Do Uso Aceitável
Os ativos de informações só podem ser usados para as atividades profissionais com a finalidade
de realizar tarefas relacionadas à organização.

6 Classificação Das Informações
As informações devem ser classificadas e identificadas por rótulos, considerando os seguintes
níveis:
a) Pública - Informações cuja divulgação externa não compromete o negócio e que, por isso, não
necessitam de proteção efetiva ou tratamento específico. São exemplos de informação
pública:
● Editais;
● Informações descritas no site da Fhinck;
● Campanhas realizadas em mídias sociais, entre outros.
b) Interna - Informações disponíveis aos colaboradores da Fhinck para a execução de suas
tarefas rotineiras, não se destinando, portanto, ao uso do público externo. São exemplos de
informações internas:
● Memorandos, Portarias, Padrões, Políticas e Procedimentos internos;
● E-mails e lista telefônica internos;
● Avisos e campanhas internas, entre outros.
c) Confidencial – Informações de acesso restrito a um colaborador ou grupo de colaboradores.
Sua revelação pode violar a privacidade de indivíduos, violar acordos de confidencialidade,
dentre outros. São exemplos de informações confidenciais:
● Dados de clientes (Contratos e Propostas comerciais);
● Processos judiciais;
● Dados cadastrais dos colaboradores.
d) Confidencial restrita - Informações cujo acesso é restrito a um colaborador ou grupo de
colaboradores que necessite fundamentalmente dessas informações para a realização de
suas atividades, independentemente do cargo ocupado. Sua revelação e/ou acesso não
autorizado, mesmo que por membros da própria organização, implicam em riscos capazes de
trazer sérios danos ao negócio.

7 Política De Senhas
A senha é a forma mais convencional de identificação e acesso do usuário, é um recurso pessoal
e intransferível que protege a identidade do colaborador, evitando que uma pessoa se faça passar
por outra. O uso de dispositivos e/ou senhas de identificação de outra pessoa constitui crime
tipificado no Código Penal Brasileiro. Assim, com o objetivo de orientar a criação de senhas
seguras, estabelecem-se as seguintes regras:
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a) A senha é de total responsabilidade do colaborador, sendo expressamente proibida sua

b)

c)
d)
e)

divulgação ou empréstimo, devendo a mesma ser imediatamente alterada no caso de suspeita
de sua divulgação;
A senha inicial só será fornecida ao próprio colaborador, pessoalmente. Não poderão ser
fornecidas por telefone, comunicador instantâneo ou qualquer outra forma que não assegure a
identidade do colaborador;
É proibido o compartilhamento de login para funções de administração de sistemas;
As senhas não devem ser anotadas e deixadas próximo ao computador (debaixo do teclado,
colada no monitor, etc.);
As senhas deverão seguir os seguintes pré-requisitos:
● Tamanho mínimo de oito caracteres;
● Existência de caracteres pertencentes a, pelo menos, três dos seguintes grupos: letras
maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais;
● Não devem ser baseadas em informações pessoais de fácil dedução (aniversário, nome
do cônjuge, etc).

f) O acesso do usuário deverá ser imediatamente cancelado nas seguintes situações:

● Desligamento do colaborador;
● Mudança de função do colaborador;
● Quando, por qualquer razão, cessar a necessidade de acesso do usuário ao sistema ou
informação.

8 E-Mail
O e-mail é uma das principais formas de comunicação. No entanto, é também uma das principais
vias de disseminação de malwares. Por isso, surge a necessidade de normatização da utilização
deste recurso.
a) O e-mail corporativo é destinado a fins profissionais, relacionados às atividades dos
colaboradores;
b) Os e-mails enviados ou recebidos de endereços externos poderão ser monitorados com o
intuito de bloquear spams, malwares ou outros conteúdos maliciosos que violem a Política de
Segurança da Informação;
c) É proibido enviar, com endereço eletrônico corporativo, mensagens com anúncios particulares,
propagandas, vídeos, fotografias, músicas, mensagens do tipo “corrente”, campanhas ou
promoções;
d) É proibido abrir arquivos com origens desconhecidas anexados a mensagens eletrônicas;
e) É proibido enviar qualquer mensagem por meios eletrônicos que torne o Fhinck vulnerável a
ações civis ou criminais;
f) É proibido falsificar informações de endereçamento, adulterar cabeçalhos para esconder a
identidade de remetentes e/ou destinatários;
g) Produzir, transmitir ou divulgar mensagem que:
● Contenha ameaças eletrônicas, como: spam, phishing, mail bombing, malwares;
● Contenha arquivos com código executável (.exe, .cmd, .pif, .js, .hta, .src, cpl, .reg, .dll, .inf)
ou qualquer outra extensão que represente um risco à segurança;
● Vise obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede;
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● Vise interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por meio de qualquer
método ilícito ou não autorizado;
● Vise burlar qualquer sistema de segurança;
● Vise vigiar secretamente ou assediar outro usuário;
● Vise acessar informações confidenciais sem explícita autorização do proprietário;
● Tenha conteúdo considerado impróprio, obsceno ou ilegal;
● Seja de caráter calunioso, difamatório, degradante, infame, ofensivo, violento, ameaçador,
pornográfico entre outros;
● Inclua material protegido por direitos autorais sem a permissão do detentor dos direitos.
h) O uso de e-mails pessoais é aceitável, se usado com moderação, em caso de necessidade e
quando:
● Não contrariar as normas aqui estabelecidas;
● Não interferir, negativamente, nas atividades profissionais individuais ou na de outros
colaboradores;
● Não interferir, negativamente, na Fhinck e na sua imagem.

9 Violações De Segurança
As violações de segurança devem ser informadas à área de Segurança da Informação, por meio
dos canais oficiais. Toda violação ou desvio é investigado para a determinação das medidas
necessárias, visando à correção da falha ou reestruturação de processos. Exemplos que podem
ocasionar sanções:
a) Uso ilegal de software;
b) Introdução (intencional ou não) de vírus de informática;
c) Tentativas de acesso não autorizado a dados e sistemas;
d) Compartilhamento de informações sensíveis do negócio; e
e) Divulgação de informações de clientes e das operações contratadas.
A não-conformidade com as diretrizes desta política e a violação de normas derivadas da mesma
sujeita os Correspondentes às penas de responsabilidade civil e criminal na máxima extensão que
a lei permitir e a rescisão de contratos. Em caso de dúvidas quanto aos princípios e
responsabilidades descritas nesta norma, o Correspondente deve entrar em contato com a equipe
de Segurança da informação da Fhinck.

10 Antivírus
Os sistemas e computadores devem ter versões do software antivírus instaladas, ativas e
atualizadas permanentemente. O colaborador, em caso de suspeita de vírus ou problemas na
funcionalidade, deverá acionar o departamento técnico responsável.

11 Acesso Remoto
A concessão de acesso remoto deve ser solicitada pelo gestor ao diretor a que estiver
subordinado, podendo ser revogada a qualquer tempo, sem aviso prévio. A concessão de uso de
acesso remoto deve ser realizada de modo a atender aos objetivos de negócio da Fhinck, limitada
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às atribuições, cargo e/ou funções do usuário. O colaborador que utiliza os recursos de acesso
remoto ao ambiente corporativo da Fhinck deve proteger suas credenciais de acessos e realizar o
encerramento da sessão ao término de suas atividades. Além disso, o colaborador deve utilizar os
serviços de acesso remoto em ambientes seguros de conexão.

12 Política de Mesa e tela limpas
A política de mesa limpa tem como objetivo garantir que todos os materiais
sensíveis/confidenciais sejam removidos de um espaço de trabalho do usuário final e bloqueados
quando os itens não estiverem em uso ou um funcionário deixar sua estação de trabalho.
Trata-se uma das principais estratégias a serem utilizadas ao tentar reduzir o risco de violações
de segurança no local de trabalho. Além disso, tem como objetivo aumentar a consciência do
funcionário sobre a proteção de informações confidenciais
Essa norma se aplica:
● Os funcionários são obrigados a proteger todas as informações sensíveis/confidenciais
em seu espaço de trabalho ao longo e no final do dia de trabalho e quando se espera que
fiquem longe de seu local de trabalho por um longo período de tempo. Isso inclui
informações eletrônicas e impressas em papel.
● Qualquer informação restrita ou sensível deve ser retirada da mesa e trancada em uma
gaveta quando a mesa estiver desocupada e no final do expediente.
● Os funcionários deverão alocar um tempo em seu calendário para limpar periodicamente a
papelada da sua mesa.
● Os funcionários sempre devem limpar a sua área de trabalho antes de sair por longos
períodos de tempo.
● Os materiais impressos devem ser removidos imediatamente das impressoras. A
impressão de cópias físicas deve ser reservada para momentos de absoluta necessidade.
Os documentos devem ser visualizados, compartilhados e gerenciados eletronicamente
sempre que possível.
● Os funcionários deverão sempre considerar a conveniência e possibilidade de se
digitalizar informações impressas em papel e arquivá-las eletronicamente em serviço na
nuvem contratado pela empresa.
● Todos os documentos confidenciais e informações restritas não mais utilizados devem
ser colocados em triturador designado para destruição.
● Armários de arquivos e gavetas contendo informações restritas e confidenciais devem ser
mantidos fechados e trancados quando desacompanhados e fora de uso.
● Quadros brancos contendo informações restritas e / ou confidenciais devem ser
apagados.
● Dispositivos de armazenamento em massa, como CD, DVD, unidades USB ou HD-externos
devem ser tratados como material sensível e trancados quando não estiverem em uso.
● As senhas não devem ser anotadas ou armazenadas em qualquer lugar do escritório.
● Chaves e cartões utilizados para acessar informações não devem ser deixados sem
vigilância em qualquer lugar do escritório.

13 Controle De Acesso
A proteção aos recursos computacionais inclui desde aplicativos e arquivos de dados até
utilitários e o próprio sistema operacional. Assim, o controle de acesso é realizado e gerenciado
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via ferramenta Google, onde todos os controles de acesso são segregados por perfil, e cada perfil
tem acesso a determinados recursos de cada aplicação.
Por padrão todo acesso feito a plataforma é por autenticação de duas etapas, criando um
mecanismo auxiliar de segurança no acesso à ferramenta.
Abaixo serão apresentados os motivos pelos quais esses recursos devem ser protegidos.
13.1 ARQUIVOS DE SENHA
A falta de proteção adequada aos arquivos que armazenam as senhas pode comprometer
todo o sistema, pois uma pessoa não autorizada, ao obter identificador (ID) e senha de um
usuário privilegiado, pode, intencionalmente, causar danos ao sistema. Essa pessoa
dificilmente será barrada por qualquer controle de segurança instalado, já que se faz
passar por um usuário autorizado.
13.2 ARQUIVOS DE LOG
Os arquivos de log são usados para registrar ações dos usuários, constituindo-se em
ótimas fontes de informação para auditorias futuras. Os LOGS registram quem acessou os
recursos computacionais, aplicativos, arquivos de dados e utilitários, quando foi feito o
acesso e que tipo de operações foram efetuadas.
Um invasor ou usuário não autorizado pode tentar acessar o sistema, apagar ou alterar
dados, acessar aplicativos, alterar a configuração do sistema operacional para facilitar
futuras invasões e depois alterar os arquivos de log para que suas ações não possam ser
identificadas. Dessa forma, o administrador do sistema não ficará sabendo que houve uma
invasão.
13.3 APLICATIVOS (PROGRAMAS FONTE E OBJETO)
O acesso não autorizado ao código fonte dos aplicativos pode ser usado para alterar as
funções e a lógica do programa. Por exemplo, em um aplicativo bancário, pode-se zerar os
centavos de todas as contas correntes e transferir o total dos centavos para uma
determinada conta, beneficiando ilegalmente esse correntista.
13.4 ARQUIVOS DE DADOS
Bases de dados, arquivos ou transações de bancos de dados devem ser protegidos para
evitar que os dados sejam apagados ou alterados sem autorização, como por exemplo,
arquivos com a configuração do sistema, dados da folha de pagamento e dados
estratégicos da empresa.
13.5 UTILITÁRIOS E SISTEMA OPERACIONAL
O acesso a utilitários, como editores, compiladores, softwares de manutenção,
monitoração e diagnóstico deve ser restrito, já que essas ferramentas podem ser usadas
para alterar aplicativos, arquivos de dados e de configuração do sistema operacional, por
exemplo.
O sistema operacional é sempre um alvo bastante visado, pois sua configuração é o ponto
chave de todo o esquema de segurança. A fragilidade do sistema operacional compromete
a segurança de todo o conjunto de aplicativos, utilitários e arquivos.
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14 Procedimento para descarte e reutilização de
equipamentos
14.1 CICLO DE SUBSTITUIÇÕES
I. O ciclo de substituições deve ocorrer de acordo com a ordem abaixo:
a. Aquisição de novos equipamentos de TI
b. Substituição de equipamentos usados por novos
c. Substituição de equipamentos usados por equipamentos usados em boas
condições de uso
d. Descarte de equipamentos de TI.
II. Substituição de equipamentos
a. Aquisição de novos equipamentos de acordo com a tecnologia mais avançada
do mercado
para integrar o conjunto de equipamentos de usuário de perfil avançado ou
intermediário.
III. Realocação de Equipamentos usados
a. Realocação de equipamentos de perfil avançado substituídos para perfil
intermediário.
b. Realocação de equipamentos de perfil intermediário substituídos para perfil
office.
c. Descarte de equipamentos de perfil office substituídos, em estado RUIM ou
PÉSSIMO para perfil descarte.
14.2 PROCEDIMENTO PARA REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS
I. Substituir os equipamentos de TI usados de perfil avançado por ocasião da aquisição de
novos equipamentos de perfil avançado.
II. Substituir os equipamentos de TI usados de perfil intermediário por ocasião da
aquisição de novos equipamentos de perfil intermediário.
III. Substituir os equipamentos de TI usados de perfil intermediário por equipamentos
usados de perfil avançado.
IV. Substituir os equipamentos de TI usados de perfil office por equipamentos usados de
perfil intermediário
14.3 PROCEDIMENTO PARA DESCARTE DE EQUIPAMENTOS
I. Descartar os equipamentos de TI usados com estado RUIM ou PÉSSIMO, por
equipamentos usados de perfil intermediário. O descarte deve ser feito de forma a
respeitar as políticas da empresa, gerando um registro do descarte do equipamento.
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Plano de Recuperação de
Desastres e Plano de
Continuidade do Negócio | DRP
& BCP
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1 Distribuição E Vigência
Este documento consiste no documento de recuperação de desastres da empresa Fhinck
Soluções Para Negócios Ltda, que deve ser mantido como um procedimento para incidentes que
possam ocorrer na empresa. Além disso, é descrito nesse documento o plano de continuidade do
negócio, e quais os passos para sua manutenção. Nossa missão é garantir o tempo de atividade
do sistema de informações, a integridade e disponibilidade dos dados e a continuidade dos
negócios.
Destaca-se que a mesma deve ser adotada, cumprida e aplicada em todas as áreas da instituição.
Esta versão pode ser alterada a qualquer momento, uma vez que os pontos apontados para
mudanças sejam informados e discutidos com os demais colaboradores da mesma.
A versão deste documento deve ser revisada a cada ano, considerando a data de sua aprovação.

2 Ciclo De Aprovação
Destacam-se as principais fases da Política de Segurança da Informação:
Elaborador

Analista de Segurança

Revisores e Aprovadores Finais

Líder de Tecnologia e Jurídico

3 Controle De Versões
Versão

Data

Controle de Modificações

1.0

03/09/2020

Criação do documento

1.1

05/04/2021

Revisão e Atualização do documento

4 Objetivos
O principal objetivo do programa de recuperação de desastres é desenvolver, testar e documentar
um plano bem estruturado e de fácil compreensão que ajudará a empresa a se recuperar o mais
rápido e eficazmente possível de um desastre imprevisto ou emergência que interrompa os
sistemas de informação e as operações comerciais. Objetivos adicionais incluem o seguinte:
a) A necessidade de garantir que todos os funcionários entendam plenamente suas funções na
implementação de tal plano
b) A necessidade de garantir que as políticas operacionais sejam cumpridas dentro de todas as
atividades planejadas
c) A necessidade de garantir que os arranjos de contingência propostos sejam econômicos
d) A necessidade de considerar as implicações em outros sites da empresa
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e) Recursos de recuperação de desastres, conforme aplicável aos principais clientes,
fornecedores, entre outros.

5 Contatos Chave
Nome

Cargo

Tipo de contato

Informação

Michel Zarzour Filho

Tech Leader

Celular

(11) 98174-7375

Michel Zarzour Filho

Tech Leader

Email

michel.filho@fhinck.com

André Murta

Desenvolvedor

Celular

(11) 97049-4456

André Murta

Desenvolvedor

Email

andre.murta@fhinck.com

Paulo Castello

CEO

Celular

(11) 99484-4044

Paulo Castello

CEO

Email

paulo.castello@fhinck.com

6 Árvore De Notificação Do Incidente

7 Contatos Externos
Empresa

Tipo de serviço

Tipo de Contato

Informação

Google

Provedor de nuvem

Telefone

0800-047-4795

Google

Provedor de nuvem

E-mail

esupport@google.com

Microsoft

Provedor de nuvem

Telefone

0800-047-4894
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Microsoft

Provedor de nuvem

E-mail

support@mail.support.microsoft.
com

8 Matriz RACI
Atividade

Responsável

Responsabilidade

CPP/Gestão da Mudança

Tech Lead

Manter a documentação
atualizada e garantir que toda
a equipe tenha lido o
documento e tenha
preenchido o formulário de
aceite.

Sustentação/Manutenção da
nuvem

Back-end Sênior

Manutenção do ambiente em
nuvem, garantindo a
integridade dos sistemas e
sua estabilidade.

Gestão de acessos ao
ambiente em nuvem

Tech Lead

Gerenciar todos os acessos à
nuvem, garantindo que toda a
equipe tenha o
permissionamento correto
para acessar as
funcionalidades da
ferramenta.

9 Visão Geral Do Plano
9.1 ATUALIZAÇÃO DO PLANO
É necessário que o processo de atualização do DRP seja devidamente estruturado e
controlado. Sempre que mudanças são feitas no plano, elas devem ser totalmente
testadas e as alterações apropriadas devem ser feitas nos materiais de treinamento. Isso
envolverá o uso de procedimentos de controle de alterações formalizados sob o controle
do Tech Leader.
9.2 ARMAZENAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PLANO
Esse documento ficará armazenado na plataforma em nuvem da Google e será
compartilhado com toda a equipe de TI da empresa, liberando apenas a leitura pela
equipe. Com o armazenamento em nuvem, mitigamos a alteração e remoção do
documento de forma inadvertida.
9.3 ESTRATÉGIA DE BACKUP
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Ao utilizamos um ambiente em nuvem (Google Cloud Platform) e ferramentas serverless
(não necessitam de manutenção por parte da Fhinck), todo o backup é realizado de forma
automática, como listado pelas ferramentas abaixo:

Ferramenta

Componente na Ferramenta

Periodicidade do BackUp

BigQuery

Informações capturadas pelo
Software

BackUp realizado a cada min pela própria
Google. Esse BackUp tem um ciclo de vida de
7 dias.

Firestore

Informações de cadastro do
dashboard da Fhinck

BackUp realizado 1 vez por dia, BackUp
armazenado no BigQuery.

9.4 SEGURANÇA FÍSICA DO AMBIENTE
Como toda a nossa solução é em nuvem, seguimos as diretivas e certificações
apresentadas pela GOOGLE no seguinte documento:
https://cloud.google.com/security/compliance?hl=pt-br

10 Resposta A Emergências
10.1 ALERTAS
Os principais gatilhos definidos que acionam o alerta e à ativação do DRP são:

a) Queda de todo o ambiente GCP
b) Queda da aplicação Dashboard
c) Queda da aplicação backend
d) Queda da aplicação cronjob
10.2 EQUIPE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
Quando ocorre um incidente, a Equipe de Resposta a Emergências (“Emergency Response
Team” - ERT) deve ser ativada. O ERT decidirá então até que ponto o DRP deve ser
invocado. Todos os funcionários devem receber um cartão de referência rápida contendo
detalhes de contato da ERT a serem usados em caso de desastre. As responsabilidades da
ERT são:

a) Responder imediatamente a um desastre potencial e ligar para os serviços de
emergência;
b) Avalie a extensão do desastre e seu impacto nos negócios, data center, etc .;

c) Decidir quais elementos do Plano de DR devem ser ativados;
d) Estabelecer e gerenciar a equipe de recuperação de desastres para manter os serviços
vitais e retornar à operação normal;
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e) Certifique-se de que os funcionários sejam notificados e aloque responsabilidades e
atividades conforme necessário.
10.3 ATIVAÇÃO DO DRP
Esta política e procedimento foram estabelecidos para garantir que, em caso de desastre
ou crise, o pessoal tenha uma compreensão clara de quem deve ser contatado. Os
procedimentos foram endereçados para garantir que as comunicações possam ser
estabelecidas rapidamente ao ativar a recuperação de desastres.
O plano de DR contará principalmente com membros-chave da administração e da equipe
que fornecerão as habilidades técnicas e de gerenciamento necessárias para alcançar
uma tecnologia tranquila e recuperação de negócios. Os fornecedores de bens e serviços
essenciais continuarão a apoiar a recuperação das operações comerciais à medida que a
empresa retorna ao modo operacional normal.
10.4 ORDEM DE ACIONAMENTO
No caso da ocorrência de um incidente, informar ao time ERT na seguinte ordem:

a) Michel Zarzour Filho;
b) André Murta; e
c) Paulo Castello.
A Equipe de Resposta a Emergências (ERT) é responsável por ativar o DRP para os
desastres identificados neste plano, bem como no caso de qualquer outra ocorrência que
afete a capacidade da empresa de funcionar normalmente.
Uma das tarefas durante os estágios iniciais da emergência é notificar a Equipe de
Recuperação de Desastres (DRT) de que ocorreu uma emergência. A notificação solicitará
que os membros do DRT se reúnam no local do problema e envolverá informações
suficientes para que essa solicitação seja comunicada de forma eficaz. A Equipe de
Recuperação de Negócios (Business Recovery Team - BRT) será composta por
representantes seniores dos principais departamentos de negócios. O Líder de BRT será
um membro sênior da equipe de gestão da empresa e será responsável por assumir o
controle geral do processo e garantir que a empresa retorne às operações normais de
trabalho o mais cedo possível.
10.5 CONTATOS COM A EQUIPE
Os gerentes servirão como pontos focais para seus departamentos, enquanto os
funcionários designados chamarão outros funcionários para discutir a crise / desastre e
os planos imediatos da empresa. Os funcionários que não conseguem contatar a equipe
em sua lista de chamadas são aconselhados a ligar para o contato de emergência do
membro da equipe para transmitir informações sobre o desastre.

11 Mídia
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A equipe designada coordenará com a mídia, trabalhando de acordo com as diretrizes
previamente aprovadas e emitidas para lidar com as comunicações pós-desastre. A equipe de
mídia irá executar a estratégia seguindo as premissas:
a) Evitando publicidade adversa
b) Aproveitando as oportunidades de publicidade útil
c) Tendo respostas para as seguintes perguntas básicas:
● O que aconteceu?
● Como isso aconteceu?
● O que a empresa irá fazer a respeito?

12 Financeiro E Legal
12.1 AVALIAÇÃO FINANCEIRA
A equipe de resposta a emergências deve preparar uma avaliação inicial do impacto do
incidente nos assuntos financeiros da empresa. A avaliação deve incluir:
a) Perda de documentos financeiros;
b) Perda de receita; e
c) Perda de dinheiro.
12.2 REQUISITOS FINANCEIROS
As necessidades financeiras imediatas da empresa devem ser atendidas. Isso pode incluir:
a)
b)
c)
d)

Posição do fluxo de caixa;
Capacidade de empréstimo temporário;
Próximos pagamentos de impostos, impostos sobre salários, previdência social, etc.; e
Disponibilidade de um cartão de crédito para pagar pelos suprimentos e serviços
necessários após o desastre.

12.3 - LEGAL ACTIONS
O Departamento Jurídico da Fhinck e a ERT analisarão em conjunto as consequências do
incidente e decidirão se pode haver ações judiciais resultantes do evento; em particular, a
possibilidade de reclamações por ou contra a empresa por violações regulatórias, etc.

13 Exercício De DRP
Os exercícios do plano de recuperação de desastres são uma parte essencial do processo de
desenvolvimento do plano. Em um exercício de DRP, ninguém passa ou falha; todos os
participantes aprendem com os exercícios - o que precisa ser melhorado e como as melhorias
podem ser implementadas. O planejamento de exercícios garante que as equipes de emergência
estejam familiarizadas com suas atribuições e, mais importante, confiantes em suas
capacidades.
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Planos de DR bem-sucedidos entram em ação de maneira suave e eficaz quando necessário. Isso
só acontecerá se todos com um papel a desempenhar no plano tiverem ensaiado o papel uma ou
mais vezes. O plano também deve ser validado simulando as circunstâncias em que deve
funcionar e vendo o que acontece.

14 Cenários
14.1 FALHA DE HARDWARE
No caso de uma falha de hardware, como o nosso ambiente é totalmente serverless, as
falhas que ocorrerem em relação a hardware serão investigadas/corrigidas pela própria
GOOGLE. Contudo, como o ambiente google é escalável, a google já realiza a mitigação das
principais falhas, redistribuindo seu processamento para outro hardware. Mais
informações em: https://cloud.google.com/solutions/dr-scenarios-building-blocks.
14.2 FALHA DE REDE
No caso de uma falha de rede, como o nosso ambiente é totalmente serverless, as falhas
que ocorrerem em relação à rede serão investigadas/corrigidas pela própria GOOGLE.
Contudo, como o ambiente google é escalável, a google já realiza a mitigação das
principais falhas, redistribuindo as requisições para outras redes. Mais informações em:
https://cloud.google.com/solutions/dr-scenarios-building-blocks.
14.3 PERDA DE DADOS
Em relação a perda de dados, temos as seguintes políticas de backup instauradas:
a) Backup automático do Google Bigquery dos dados, com um ciclo de vida de 7 dias.
b) Backup diário realizado pela Fhinck, com um ciclo de vida de 1 (um) ano.
Caso os dados sejam perdidos, nosso RPO (“Recovery Point Objective”) é de 24 (vinte e
quatro) horas.
14.4 FALHA NA APLICAÇÃO
Assim como informa nosso SLA, caso ocorra uma falha na aplicação, os clientes serão
avisados imediatamente após o ocorrido. O RTO (“Recovery Time Objective”) é – no
máximo - de 12 (doze) horas.
14.5 FALHA NOS BACKUPS
Para mitigação em falha nos backups, é realizado semanalmente uma validação nos
backups. Caso ocorra uma falha, é realizado um procedimento especial para realizar
novamente o backups dos dados da semana.
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Política de Privacidade e de
Proteção de Dados Pessoais |
“PPPDP”
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Esta Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais (“PPPDP”) contêm tudo que você
precisa saber sobre como Fhinck protege os dados pessoais que tratamos e controlamos em
relação a seus dados e sobre quais são os seus direitos em relação ao tratamento de seus dados
pessoais.
A Fhinck atribui grande importância ao seu direito à privacidade e à proteção dos seus dados
pessoais. Queremos que você se sinta seguro de que ao tratar com a Fhinck, seus dados
pessoais estão em boas mãos.
A Fhinck protege seus dados pessoais de acordo com a legislação aplicável e com nossas
políticas de privacidade de dados. Além disso, a Fhinck toma as medidas técnicas e
organizacionais adequadas para proteger seus dados pessoais contra tratamento não autorizado
ou ilícito e/ou contra perda acidental, alteração, divulgação ou acesso, ou destruição ou dano
acidental ou ilícito desses dados.

1 O Que Coletamos E Como Tratamos
A Fhinck coleta dados pessoais em seus sites de duas maneiras:

a) diretamente (por exemplo, quando você fornece voluntariamente dados pessoais); e
b) indiretamente (por exemplo, através da tecnologia do nosso site e pelo nosso software).
1.1 SITE
Dessa forma, coletamos dados pessoais fornecidos ao preencher fichas em nosso site inclui o cadastro para usar o site, inscrever-se para obter serviços, boletins de notícias e
alertas, inscrever-se para uma conferência ou solicitar um artigo técnico ou mais
informações. Páginas que coletam esse tipo de dados pessoais podem conter mais
informações sobre o motivo pelo qual os dados pessoais são necessários e como eles
serão usados. O fornecimento desses dados fica inteiramente a seu critério.
Além disso, quaisquer postagens, comentários ou upload de outros conteúdos que você
fizer no site da Fhinck.
Nesses casos a coleta dados pessoais sobre seu computador, incluindo (quando
disponível) seu endereço de IP, sistema operacional e tipo de navegador para
administração do sistema, filtrar tráfego, pesquisar domínios de usuário e para relatar
estatísticas.
Detalhes das suas visitas ao nosso site, as páginas que você visita e os recursos que você
acessa ou baixa, incluindo, entre outros, dados de tráfego, dados de localização, weblogs e
outros dados de comunicação. Verifique o capítulo sobre “Cookies” abaixo para mais
informações.
1.2 SOFTWARE
À frente de seu tempo, o software Fhinck foi desenvolvido, e permanece observando
durante o desenvolvimento de cada nova funcionalidade, um modelo de desenvolvimento
engenharia e arquitetura que prevê a máxima proteção da privacidade e os dados
pessoais. Assim, desde a concepção de cada funcionalidade e durante todo o ciclo de vida
dos dados pessoais, observamos os princípios de Proatividade (Não Reatividade),
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Privacidade Como Configuração Padrão e Incorporada ao Design, Funcionalidade
Completa, Segurança de Ponta a Ponta, Visibilidade e Transparência e Resguardo da
Privacidade.
O Fhinck não coleta e nem trata nenhum tipo de dado pessoal sensível. O único dado
pessoal direto efetivamente coletado pelo Fhinck é o ID de usuário, o qual pode ser
pseudoanonimizado - ou até mesmo anonimizado por completo – quando solicitado pelo
Controlador. A coleta do ID de usuário tem como finalidade única atribuir contexto e
individualizar a análise de três macro-perfis de interação do usuário com o computador,
são eles: Pessoas, Plataformas e Processos (“P³”).
Os dados coletados pelo Fhinck (cuja íntegra dos campos de captura podem solicitados a
qualquer momento) não objetivam rastrear, mas tão somente mapear a interação dos
colaboradores/empregados/trabalhadores de nossos clientes com objetivo de identificar
oportunidades de melhorias contínuas, padrões de comportamento, indicadores de riscos
e oportunidades, entre outros objetivos voltados à eficiência corporativa.
Caso os dados coletados não estejam relacionados neste PPPDP, daremos - quando
exigido por lei e/ou por Contrato - aviso adequado sobre quais outros dados serão
coletados e como serão usados.
Exceto no caso de determinadas informações exigidas por lei ou pelas políticas da Fhinck
(incluindo a gestão de um relacionamento de emprego com a Fhinck), sua decisão de
fornecer quaisquer dados pessoais para nós é voluntária. Portanto, você não sofrerá
consequências negativas caso não queira nos fornecer seus dados pessoais.
No entanto, tenha em mente que se você escolher não fornecer determinadas
informações, a Fhinck pode não conseguir alcançar alguns ou todos os objetivos descritos
neste termo de privacidade, e você pode não conseguir usar determinadas ferramentas e
sistemas que requerem o uso de tais dados pessoais.
Caso o cliente forneça à Fhinck dados pessoais de outra pessoa (por exemplo, um
potencial funcionário/indicado), você é responsável por garantir que essa pessoa tome
conhecimento das informações contidas neste termo de privacidade e por obter o
consentimento desta pessoa para compartilhar a informação com a Fhinck.

2 Finalidades e Bases legais
A Fhinck usa seus dados pessoais apenas quando necessário para fins específicos. Abaixo
listamos as finalidades de coleta e tratamento, bem como suas respectivas bases legais.
Fins

Base legal

Gerenciar nossa relação contratual e/ou
empregatícia com você.

Necessário para cumprir um contrato no qual
você é uma das partes.
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Operar e gerenciar nossas operações de
negócios.

Justifica-se com base em nossos interesses
legítimos de assegurar o funcionamento
adequado das nossas operações de negócios.

Cumprir requisitos legais.

Necessário para a conformidade com uma
obrigação legal à qual estamos sujeitos.

Monitorar o uso que você faz dos nossos
sistemas (incluindo monitorar o uso do
nosso site e de quaisquer aplicativos e
ferramentas que você utilizar).

Justifica-se com base nos nossos interesses
legítimos de evitar não conformidades e
proteger nossa reputação.

Melhorar a segurança e o funcionamento do
nosso website, redes e informações.

Justifica-se com base em nossos legítimos
interesses de assegurar que você terá uma
experiência de usuário excelente e que nossas
redes e informações são seguras.

Realizar análises de dados, isto é, aplicar
data analytics em operações e dados do
negócio para descrever, prever e melhorar o
desempenho do negócio dentro da Fhinck
e/ou proporcionar uma melhor experiência
de usuário.

Justifica-se com base em nossos interesses
legítimos de assegurar o funcionamento
adequado das nossas operações de negócios.

Com relação ao exposto acima que diz que nos baseamos em nossos legítimos interesses para
um determinado fim, acreditamos que nossos interesses legítimos não são sobrepostos pelos
seus interesses, direitos ou liberdades. A Fhinck privilegia a transparência que fornecemos na
atividade de tratamento e/ou processual.
Priorizamos a abordagem de privacidade desde a concepção e realizamos revisões em nossos
produtos, serviços e políticas de privacidade de forma periódica com objetivo de melhor
resguardar seus direitos em relação à atividade de tratamento de dados e à privacidade e/ou às
atividades processuais2.
Nós trataremos seus dados pessoais para os fins mencionados acima com base em seu
consentimento prévio, na medida em que tal consentimento seja obrigatório de acordo com a
legislação aplicável.
Nos casos em que lhe solicitamos para clicar “I accept/Eu aceito”, “I agree/Eu concordo” ou em
botões/checkboxes/funcionalidades de caráter similar em relação a um termo de privacidade,
saiba que - ao fazê-lo - consideraremos que nos foi dada permissão para processar seus dados
pessoais – somente nos países em que tal consentimento é exigido por lei.

2

Caso queira obter mais informações sobre esta abordagem de ponderação de interesses, entre em
contato conosco.
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Em todos os demais países, tal ação será considerada mera tomada de conhecimento e a base
legal do processamento dos seus dados pessoais não será a sua permissão, mas sim qualquer
outra base legal aplicável.
Não usaremos seus dados pessoais para quaisquer fins não compatíveis com aqueles
informados a você, a menos que exigido ou autorizado por lei, ou que seja de seu vital interesse
(ex. em caso de emergência médica) fazê-lo.

3 Compartilhamento Com Terceiros
Poderemos transferir dados pessoais para prestadores de serviços, conselheiros profissionais,
autoridades públicas e governamentais ou terceiros relacionados a uma (potencial) operação
corporativa ou comercial. Tais terceiros podem estar localizados em outros países. Antes de
fazê-lo, tomaremos as precauções necessárias para assegurar que seus dados pessoais terão a
proteção adequada conforme exigido pelas leis de privacidade de dados pertinentes e pelas
políticas internas da Fhinck.
Eventualmente, poderemos repassar dados pessoais a terceiros para outros fins de negócio,
como:

a) Compartilhar suas informações com provedores de serviços terceirizados que prestem
serviços para nós, tais como cobranças, processos de pagamento, serviços ao cliente, envio de
e-mails, propaganda e marketing, segurança e monitoramento de desempenho, serviços de
reparos e manutenção, processamento e cumprimento de ordens e transações, verificação de
informações cadastrais de consumidores, pesquisa, guarda de dados, auditoria e
processamento de dados;
b) Para proteger e defender direitos legais, segurança e a proteção da Fhinck, usuários ou o
público, inclusive a fim de proteger contra fraudes e atividades maliciosas; e
c) Para outros propósitos de negócio descritos neste termo de privacidade ou para qualquer outro
fim revelado a você no momento em que coletamos a informação ou decorrente de seu
consentimento expresso.
Também poderemos compartilhar suas informações em conexão com uma transação corporativa
importante, como uma fusão, consolidação, venda de ativo, IPO ou na improvável ocorrência de
uma falência.

4 Dados Sensíveis
Em geral, procuramos não coletar dados sensíveis (também conhecidos como categorias
especiais) por meio deste site ou de outra forma. Nos poucos casos em que coletamos tais
dados, fazemo-lo de acordo com os requisitos das leis de privacidade de dados e/ou solicitamos
seu consentimento.
O termo "dados sensíveis" se refere a várias categorias de dados pessoais identificadas por leis
de privacidade de dados como aqueles dados que necessitam de tratamento especial, incluindo
em algumas circunstâncias a necessidade de obter seu consentimento expresso.
Tais categorias incluem origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas
ou similares, filiação a sindicatos, saúde física ou mental, dados biométricos ou genéticos, vida
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sexual ou orientação sexual, ou condenações penais e delitos (incluindo informações sobre
suspeitas de atividades criminais).

5 Segurança de Dados
Tomamos precauções de segurança organizacional, física e técnica para todos os dados
pessoais que mantemos. Temos protocolos, controles e políticas relacionadas, procedimentos e
orientações para manter estas medidas, levando em conta os riscos associados com as
categorias de dados pessoais e o tratamento que realizamos.

6 Local de Tratamento
Os dados pessoais que coletamos são tratados nos Estados Unidos, mais precisamente, em
Oregon.

7 Fontes De Obtenção
No caso de não obtermos suas informações pessoais diretamente de você ou por meio de nosso
software, poderemos buscá-las nas seguintes fontes: dados disponíveis publicamente (registros
ou na internet), funcionários da Fhinck, contratados terceirizados, funcionários de nossos
contratados terceirizados, autoridades públicas, websites públicos e mídias sociais,
ex-colaboradores, instituições de ensino, fornecedores e prestadores de serviços (inclusive
provedores de dados terceirizados).

8 Retenção
Manteremos os seus dados pessoais apenas pelo tempo necessário. Temos políticas e
procedimentos específicos para retenção e gestão de registros de forma que os dados pessoais
sejam removidos após um período de tempo razoável de acordo com os seguintes critérios de
retenção:

a) Retemos seus dados desde que tenhamos uma relação em andamento com você
(especialmente caso você tenha relação contratual conosco);
b) Manteremos os dados apenas enquanto a sua conta estiver ativa ou pelo período necessário
para lhe fornecer serviços; e
c) Retemos seus dados pelo período necessário para cumprir as nossas obrigações legais e
contratuais globais.

9 Direitos Dos Titulares
Você tem direito (nas circunstâncias e sob as condições, e sujeito às exceções, estabelecidas na
legislação aplicável) a:

a) Solicitar acesso aos seus dados pessoais tratados por nós: esse direito permite que você
saiba se mantemos seus dados pessoais e, caso afirmativo, que você obtenha informações
sobre esses dados e cópia deles.
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b) Solicitar correção dos seus dados pessoais: esse direito permite que você solicite a correção
dos seus dados pessoais caso eles estejam imprecisos ou incompletos.
c) Se opor ao tratamento de seus dados pessoais: esse direito permite que você solicite que a
Fhinck deixe de tratar seus dados pessoais.
d) Solicitar remoção de seus dados pessoais: esse direito permite que você solicite a remoção
dos seus dados pessoais, incluindo quando tais dados pessoais deixarem de ser necessários
para fins pretendidos.
e) Solicitar a restrição do tratamento de seus dados pessoais: esse direito permite que você
solicite que a Fhinck trate seus dados pessoais apenas em determinadas circunstâncias,
inclusive com seu consentimento.
f) Solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais: esse direito permite que você receba uma
cópia (em formato estruturado, normalmente utilizado e legível por máquina) dos dados
pessoais que você forneceu para a Fhinck, ou solicite que a Fhinck transmita tais dados
pessoais para outro controlador de dados.
Uma vez que o tratamento dos seus dados pessoais é baseado em seu consentimento, você tem
direito de retirar seu consentimento a qualquer momento entrando em contato com o responsável
por proteção de dados da Fhinck.
Tenha em mente que isto não afetará o direito da Fhinck de tratar dados pessoais obtidos antes
da retirada do seu consentimento ou de prosseguir com partes do tratamento respaldada por
outras bases legais diferentes do seu consentimento.
Se, apesar do nosso compromisso e esforços para proteger seus dados, você achar que seus
direitos de proteção de dados foram violados, incentivamos as pessoas a procurar primeiro a
FHINCK para buscar resolver qualquer queixa.
Você tem o direito, a qualquer momento, de registrar uma queixa diretamente com a autoridade
de supervisão pertinente ou de fazer uma reclamação contra a Fhinck numa corte competente
(tanto no país onde você vive, no país onde você trabalha ou no país onde você acredita que a lei
de privacidade de dados foi violada).

10 Cookies (e outras tecnologias de
rastreamento) Para Fins de Marketing
Além das informações descritas acima, este capítulo descreve como usamos cookies e outras
tecnologias de rastreamento.
Analisamos suas informações de IP e navegador para determinar o que é mais eficaz em nosso
site, para nos ajudar a identificar formas de melhorá-lo e eventualmente determinar como
podemos adaptar nosso site para que ele proporcione uma experiência de usuário mais positiva e
relevante.
Além das informações expostas acima, os seguintes subitens descrevem como usamos seus
dados pessoais para fins de marketing.
10.1 FONTES DOS DADOS PARA FINS DE MARKETING
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A maior parte dos dados pessoais que coletamos e usamos para fins de marketing se
relaciona a funcionários individuais dos nossos clientes e de outras empresas com as
quais temos uma relação de trabalho. Também podemos obter informações de contato de
fontes públicas, incluindo conteúdo tornado público em sites de mídia social, para fazer
um contato inicial com uma determinada pessoa em um cliente ou outra empresa.
10.2 E-MAILS DIRECIONADOS
Enviamos e-mails comerciais para funcionários individuais dos nossos clientes ou de
outras empresas com quem queremos desenvolver ou manter uma relação comercial, de
acordo com as leis de marketing aplicáveis. Nossas mensagens de e-mails direcionados
geralmente incluem web beacons, cookies e tecnologias similares que nos permitem saber
se você abre, lê ou apaga a mensagem, além de links para você clicar. Ao clicar em um link
de um e-mail marketing que você recebe da Fhinck, também usamos um cookie para
registrar as páginas que você visualiza e os conteúdos que você baixa dos nossos sites,
mesmo que você não esteja cadastrado ou registrado no site.
E-mails direcionados da Fhinck podem incluir informações adicionais sobre privacidade de
dados, conforme exigido por leis aplicáveis.
10.3 BASE DE DADOS DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (CRM)
Como a maioria das empresas, a Fhinck usa tecnologia de base de dados de gestão de
relacionamento com o cliente (CRM) para gerenciar e acompanhar nossas ações de
marketing. Nossas bases de dados de CRM incluem dados de funcionários individuais dos
nossos clientes e de outras empresas com quem já mantemos ou queremos desenvolver
uma relação comercial.
Os dados pessoais usados para esses fins incluem informações comerciais importantes,
tais como: dados de contato, informações publicamente disponíveis (ex. participação na
diretoria, artigos publicados, comunicados de imprensa, suas postagens públicas em sites
de mídia social caso sejam relevantes para o objetivo do negócio), suas respostas aos
e-mails direcionados (incluindo atividade na internet após entrar em um link enviado por
nossos e-mails), atividade no website de usuários registrados em nosso site, e outras
informações relacionadas ao negócio incluídas por profissionais da FHINCK com base nas
interações pessoais com você.
Caso você deseje ser excluído das nossas bases de dados de CRM, entre em contato.
10.4 COMBINAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Podemos combinar dados de fontes publicamente disponíveis, e de nossos diferentes
e-mails, site, e interações pessoais com você, além de informações coletadas quando você
se cadastra ou acessa nossos sites ou conecta-se a eles usando credenciais de mídias
sociais. Combinamos esses dados para melhor avaliar a sua experiência com a Fhinck e
realizar outras atividades descritas nesta PPPDP.
10.5 LINKS PARA SITES E PROGRAMAS DE TERCEIROS
Nosso site pode incluir – eventualmente - links de/para sites das nossas redes parceiras,
anunciantes e afiliadas.
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Além disso, determinados programas (widgets e apps) de terceiros. Quando esse for o
caso, esteja ciente de que tais terceiros poderão tratar seus dados pessoais coletados
através desses programas para seus próprios fins.
Não temos nenhuma responsabilidade nem poderemos ser responsabilizados por sites e
programas destes terceiros. Por favor verifique os termos de uso e de privacidade destes
terceiros antes de usar ou fornecer informações em seus sites ou programas.
10.6 COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS PARA FINS DE MARKETING
Além dos terceiros mencionados no item 3 desta PPPDP, é possível que compartilhemos
seus dados pessoais com agências de marketing. Se tiver alguma dúvida em relação a
privacidade de dados ou qualquer aspecto relacionado a nossas atividades de produção,
solicitamos que nos contate.
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