
Política de Privacidade e Segurança
Este site pertence à empresa Studare Cursos Educacionais Eirelli, situada à Praça Ciro 
Pontes, 66, - Mooca – CEP: 03166-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 
03.580.048/0001-04, isenta de Inscrição Estadual, e esta, permite que a Spaço In 
Consultoria e Assessoria Educacional, realize a venda de produto e/ou serviços por meio 
deste.

CONDIÇÕES GERAIS
A referida política foi elaborada com o intuito de preservar e proteger os USUÁRIOS e os 
dados fornecido nos sites da empresa. O acesso ao site é livre e não solicitamos que 
faça cadastro algum para acessar nossas páginas, isso somente será exigido em 
determinados momentos para que faça sua compra, em caso de cadastro para o 
recebimento de materiais e para receber contato para maiores informações sobre os 
produtos e serviços disponibilizados pela empresa.

A segurança de todo e qualquer dado compartilhado conosco é de suma importância e 
garantimos a confidencialidade dos mesmos. Nesta política, descrevemos onde, como e 
quando os dados compartilhados pelos usuários serão utilizados.

Para segurança do USUÁRIO, são tomadas todas as medidas necessárias para proteger 
suas informações, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados de Dados (Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018), lei esta que tem por objetivo proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural, inclusive nos meios digitais.

Ao acessar nosso site, o USUÁRIO concorda e aceita TODOS os termos contidos nesse 
documento. A Spaço In reserva-se ao direito de fazer alterações no documento sem 
prévio aviso. Em caso de mudanças significativas e possam causar qualquer impacto 
para os USUÁRIOS, enviaremos um e-mail informando tal alteração. Deste modo, 
aconselhamos aos USUÁRIOS que sempre consultem nossa política de privacidade para 
que esteja sempre ciente dos termos nela contidos.

INFORMAÇÕES PESSOAIS: REGISTRO, ARMAZENAMENTO, FIINALIDADE, USO DE 
INFORMAÇÕES E SEGURANÇA

AS informações fornecidas pelo USUÁRIO serão utilizadas para entregar nossos 
produtos/serviços, para comunicação, resolução de problemas, melhorias no portal e na 



experiência de navegação e usabilidade, contra fraudes e abusos e veiculação de 
publicidade personalizada.

Quando o USUÁRIO faz acesso ao nosso portal eletrônico para compra de algum 
produto/serviço nele oferecido, a Spaço in poderá solicitar dados tais como: nome, 
e-mail, telefone, porém, outros dados poderão ser solicitados em casos de 
concretização de compra. A Spaço In NÃO armazena em sua base de dados qualquer 
informação financeira disponibilizada pelo USUÁRIO no momento da compra tais como 
informações do cartão de crédito, por exemplo. Todas as transações financeiras são 
feitas entre o USUÁRIO, instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito, sem 
qualquer intervenção da Spaço In.

Os dados fornecidos pelo USUÁRIO em nosso site, serão utilizados pela Spaço In para 
efetivação de compras; envio de materiais, e-mails marketing, propagandas, 
informativos entre outros expressamente autorizados pelo próprio USUÁRIO.

A Spaço In poderá compartilhar informações com empresas terceirizadas, por ela 
contratadas, para a efetivação da entrega de produtos/serviços adquiridos pelo 
USUÁRIO em seu portal online, sendo estes terceiros, PROIBIDOS por contrato de utilizar 
e/ou compartilhar estes dados sem o CONSENTIMENTO por escrito do USUÁRIO e da 
SPAÇO IN.

As informações e dados pessoais armazenados pela Spaço In, serão compartilhados 
sem prévio aviso para atender a lei, o poder público, por determinação judicial afim de 
defender os direitos e ativos da Spaço In, para ações que demandem proteção e 
segurança pessoal do USUÁRIO de nosso site, do próprio portal ou do público ou 
qualquer determinação judicial que se faça necessária nos termos da lei.

Com exceção apenas nos casos citados no parágrafo acima, a Spaço In NÃO 
COMPARTILHARÁ em hipótese alguma ou por qualquer outra solicitação que não seja 
judicial, as informações compartilhadas pelos USUÁRIOS do site, sem que seja 
EXPRESSAMENTE AUTORIZADO pelo titular de tais dados.

A Spaço In faz uso de diversas ferramentas de segurança para garantir a seguridade de 
todo e qualquer dado compartilhado em seu portal e não se responsabiliza em hipótese 
alguma, caso o USUÁRIO informe seus dados em qualquer outro portal online em que 



suas informações fiquem acessíveis ao público. Com isso, informamos que o USUÁRIO 
é o único responsável por manter em sigilo suas  senhas e/ou quaisquer informações 
sobre sua conta, devendo este ter cautela e responsabilidade sempre que estiver na 
navegando na internet.

DADOS  DE MENORES DE IDADE
O site da Spaço In não está destinado a menores de 18 anos, porém, o acesso a ele é 
permitido a qualquer pessoa que possua acesso a internet, uma vez que a rede é aberta 
a todos, por isso,  incentivamos pais e responsáveis pelo menor, assistir e estarem 
atentos às atividades online das crianças e adolescentes.

Caso tenhamos conhecimento do cadastro de menores em nosso site, tomaremos todas 
as medidas necessárias para fazer a exclusão imediata desses dados e qualquer 
armazenamento que possa ter sido feito por nosso portal. 

COOKIES
A Spaço In informa ao usuário que seu site faz utilização de cookies. Cookies são MICRO 
arquivos de internet, geralmente bytes em formato de texto, que armazenam, 
temporariamente, no computador do USUÁRIO através do navegador, dados e visitas 
deste na rede. Essa ferramenta pode armazenar dados como um endereço de e-mail, 
logins e senhas (para que não seja necessária digitação sempre que o USUÁRIO for 
acessar, mas esse recurso é habilitado pelo próprio USUÁRIO), histórico de navegação, 
preferências do Google entre outros. 

Em conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vigente no Brasil, é 
necessária expressa autorização do USUÁRIO para aceitação dos cookies utilizados em 
nosso site e, para mantermos a transparência de nossas atividades em relação aos 
dados compartilhados em nosso portal, informamos abaixo quais cookies utilizamos e 
a finalidade de cada um:

• Cookies de sessão: este tipo não coleta informações sobre seu computador e não 
possui informações identificáveis sobre usuário para que possa ser feita qualquer tipo 
de vínculo. Eles são temporários e excluídos do seu computador automaticamente 
quando encerrar a sessão.
• Cookies primários ou persistentes: são parecidos com  memória de longo prazo 
de sites, ou seja, eles ajudam um site a lembrar informações e configuração quando são 



visitados novamente. Responsáveis por lembrar suas prefeerências como idiomas 
temas e o USUÁRIO pode fazer sua seleção em seu primeiro acesso; eles são estáveis 
até que o cookie expire. Este tipo de cookie é importante para autenticação do USUÁRIO, 
porém, existe o lado negativo, pois podem ser usados pelas empresas para rastreá-lo, 
pois registram informações de seus hábitos de navegação enquanto estiver ativo na 
sessão.
• Cookies de terceiros: são cookies originários de sites de terceiros e não 
correspondentes ao site que você está visitando, com foco exclusivo em rastrear um 
USUÁRIO. São muito utilizados por empresas para promover sua rede  de publicidade 
com o intuito de aumentar vendas e visualizações em suas páginas. É altamente 
recomendável que “bloqueie cookies de terceiros” nas configurações do seu navegador.
• Cookies seguros: transmitido apenas através de uma conexão criptografada, na 
qual se vê no início do domínio do site https:// e um cadeado que simboliza a conexão 
segura. Sem essa criptografia os dados transmitidos por esses cookies podem ser 
interceptados por terceiros não autorizados.
• Cookies apenas http: também são cookies seguros e funcionam em conjunto de 
modo a ajudar na redução da vulnerabilidade dos cookies a ataques de script entre os 
sites (XSS). Em caso de um ataque nesse formato (XSS), é inserido um código malicioso 
em sites confiáveis. Sendo assim, o navegador não sabe identificar se o script é ou não 
confiável, podendo este, acessar os dados do navegador sobre o site que foi infectado, 
envolvendo também os cookies.
• Cookies flash: capazes de armazenar 100KB contra 4KB dos cookies http, este 
tipo é considerado um supercookie e é mais difícil de encontrar e realiza  maioria das 
funções de um comum. Para ocultar este tipo das ferramentas de gerenciamento, os 
desenvolvedores utilizam plug-ins Flash.
• Cookies zumbi: cookie este que pode se recriar imediatamente quando excluído, 
através de backups armazenados fora da pasta de armazenamento regular do 
navegador; está diretamente ligado ao cookie flash. Sua recriação depende da 
tecnologia Quantcast que pode reaplica-lo a um novo cookie http caso o antigo seja 
removido.

A Spaço In faz uso dos seguintes cookies:  cookies de sessão, primários, de terceiros, 
seguros e apenas de http.



CONSENTIMENTO DE DADOS

Ao acessar e se cadastrar em nosso site, você fornece informações pessoais como 
nome, e-mail, telefone, endereço, RG, CPF, dados de cartão de crédito para concretizar 
um pedido/compra entre outros que poderão ser solicitados. Quando o USUÁRIO realiza 
essa ação, entendemos que este está de acordo com nossa política e com a coleta de 
dados nela especificada.

Em caso de ações não autorizadas previamente, a Spaço In solicitará autorização do 
USUÁRIO para que possa, por exemplo, enviar-lhe algum material oriundo de ações de 
marketing, tendo o USUÁRIO a possibilidade de negar tal ação.

Caso queira, a qualquer momento, retirar seu consentimento para uso destes dados nas 
formas especificadas nessa política, basta que entre em contato com nosso Serviço de 
Atendimento ao Cliente via e-mail para o endereço eletrônico spacoin@spacoin.com.br 
e correspondência aos cuidados do Departamento de Cursos no endereço Praça Ciro 
Pontes, 66 – Mooca – CEP: 03166-030 – São Paulo (SP).


