
POLÍTICA DE PRIVACIDADE – WAVING TEST

Última atualização: 31 de Março de 2022

1. INTRODUÇÃO

A presente Política de Privacidade de Dados Pessoais define como o WAVING TEST atua para

proteger os dados pessoais tratados e controlados nos limites de suas atividades, assim como a

privacidade dos titulares relacionados.

Esta política se aplica quando atuamos como controlador de dados pessoais e manifesta os esforços

constantes da WAVING TEST em atuar conforme a legislação aplicável e normativo interno da

organização relacionado a privacidade de dados, assim como de desenvolver medidas técnicas e

organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra tratamento não autorizado ou ilícito,

assim como perda acidental, alterações, divulgação, acesso, destruição, dano acidental, entre outras

situações relacionadas a confidencialidade, disponibilidade e integridade dos dados pessoais sob seu

controle.

Em situações em que atuamos como operadores, agimos em atenção à legislação aplicável, às boas

práticas de privacidade de dados e segundo as instruções fornecidas pelo controlador relacionado. Para

tanto, promovemos treinamentos, capacitações e campanhas de conscientização para disseminar as

boas práticas de privacidade de dados da WAVING TEST e de todo nosso time e promover o fiel

cumprimento das obrigações legais aplicáveis.

2. DEFINIÇÕES

No decorrer dessa política, adotamos os termos abaixo listados com os respectivos significados:

2.1. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) - É o órgão que fiscalizará e orientará a

aplicação da LGPD, bem como é responsável pela aplicação de sanções administrativas em

caso de violação à lei.

2.2. Base Legal para Tratamento – O tratamento de Dados Pessoais é permitido pela LGPD de

acordo com as bases legais previstas, tais como o consentimento do Titular, o cumprimento de

obrigações legais e/ou regulatórias pela WAVING TEST, bem como legítimos interesses da

WAVING TEST ou do Titular.

2.3. Cookie - Um cookie é um arquivo eletrônico que contém um identificador (uma sequência de

letras e números) que é enviado por um servidor da web para um navegador da web e é

armazenado pelo navegador. O identificador é então enviado de volta ao servidor toda vez que o

navegador solicita uma página de tal servidor. Os cookies podem ser cookies “persistentes” ou

cookies de “sessão”. Um cookie persistente será armazenado por um navegador da Web e

permanecerá válido até a data de vencimento definida, a menos que seja excluído pelo usuário

antes da data de vencimento. Um cookie de sessão, por outro lado, expirará no final da sessão

do usuário, quando o

navegador da web estiver fechado. Ao não aceitar os cookies, a nossa página ficará
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desconfigurada, não teremos estática de uso dos websites e não poderemos fornecer

informações sobre ponto de vendas perto da sua localização.

2.4. Encarregado de Tratamento de Dados - pessoa indicada pela WAVING TEST para atuar como

canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD.

2.5. Consentimento - É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular concorda

com o tratamento de seus Dados Pessoais para uma finalidade determinada.

2.6. Dado Pessoal - É qualquer dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, tais

como: IP, geolocalização, nome, RG, CPF, endereço, telefone, conta bancária, dados de veículo,

dentre outros.

2.7. Dado Pessoal Sensível - É o Dado Pessoal que apresente origem racial ou étnica, convicção

religiosa, opinião política, filiação à sindicato, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado

genético ou biométrico.

2.8. Finalidade - Trata-se da razão ou motivação para que seja realizado o tratamento de Dados

Pessoais.

2.9. Legítimo Interesse - Tratamento de dados realizado pelo Controlador, em razão de um

interesse seu, de outras empresas ou da sociedade, sem que o tratamento afete os direitos e

liberdades individuais do Titular.

2.10. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

2.11.Livre Acesso - Direito do Titular de ter acesso a todas as informações referentes ao tratamento

de seus Dados Pessoais.

2.12. Oposição - É o direito do Titular de não querer que seu dado seja tratado. Esse direito pode

ser exercido em determinadas situações específicas.

2.13. Segurança - Significa a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os

Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,

perda, alteração, comunicação ou difusão.

2.14. Tratamento - É toda operação realizada com o Dado Pessoal, tais como: coleta, produção,

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação,

comunicação, transferência, difusão ou extração.

2.15. Titular - Pessoa natural a que se referem os Dados Pessoais que são objeto de tratamento.

2.16. Transparência - É a garantia, aos Titulares, de informações claras, precisas e facilmente

acessíveis sobre a realização do tratamento e respectivos agentes de tratamento, observados os

segredos comercial e industrial.
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3. RESUMO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

3.1. Abrangência

Esta política se aplica quando atuamos como um controlador de dados pessoais. Em situações

em que nós ou nosso time atuam como operadores, agimos em atenção à legislação aplicável,

às boas práticas de privacidade de dados e segundo as instruções fornecidas pelo controlador

relacionado.

3.2. Minimização de dados

Coletamos somente os dados pessoais necessários para a adequada execução de nossas

atividades, conforme bases legais relacionadas.

3.3. Direito dos titulares

Os dispostos na LGPD, ao qual destacamos o direito de acesso, retificação, oposição ao

tratamento, portabilidade, pleito perante às autoridades competentes e retirada de

consentimento.

3.4. Prazo de retenção

Os dados pessoais tratados são mantidos apenas pelo tempo necessário conforme base legal

aplicável, das quais destacamos: o período de existência de relacionamento com o Titular,

durante período necessário para cumprir com nossas obrigações legais, contratuais e exercício

regular de direitos, ou enquanto perdurar o consentimento do Titular.

3.5. Coleta de dados pessoais

Em geral, os dados pessoais são coletados diretamente com os próprios titulares. Em algumas

situações podemos buscá-los em outras fontes, sempre em atenção à base legal exigida para

tratamento destes dados e legislação aplicável.

4. SEUS DADOS PESSOAIS E COMO OS UTILIZAMOS

4.1. COLETA

Em geral, os dados pessoais tratados pela WAVING TEST são coletados diretamente com os

próprios titulares, que possuem relação cadastral e demonstraram interesse em desenvolver um

relacionamento conosco. Com exceção de informações exigidas por lei ou pelas políticas internas da

WAVING TEST aplicáveis, a decisão do Titular em nos fornecer seus dados pessoais é voluntária.

Contudo, é importante ressaltar que caso o Titular opte por não fornecer determinadas informações,

eventualmente não conseguiremos realizar algumas das ações que requeiram o uso destes dados

para serem executadas, dado a natureza das atividades relacionadas.

Em algumas outras situações, os dados pessoais podem ser buscados em outras fontes, como
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dados disponíveis publicamente ou fornecidos por autoridades públicas, fornecedores, partes

contratadas, demais parceiros de negócio e fontes relacionadas, sempre em atenção à base legal

exigida para tratamento destes dados e sua respectiva legislação aplicável.

Caso você venha a fornecer dados pessoais de terceiros para a WAVING TEST, conforme a

relação existente entre as partes, mas também em casos diversos como indicações de vagas e afins,

você é responsável por garantir que o Titular esteja ciente das informações contidas nesta Política de

Privacidade de Dados e deve possuir o consentimento da respectiva pessoa para compartilhar as

informações conosco.

O objetivo do processamento da WAVING TEST é prestar serviços conforme termo de serviço.

4.2. TRATAMENTO

Referente aos dados pessoais tratados no âmbito de nossas atividades, destacamos:

4.2.1.Dados de cadastro: Os cadastros podem incluir nome, endereço de e-mail, entre outros

dados relacionados à finalidade do cadastro em questão.

4.2.2. Dados de contato: informações obtidas por meio de questionamentos, solicitações e

interações realizadas através de nossos formulários de contato e meios de comunicação,

atividades comerciais e de relacionamento, dentre outros.

4.2.3.Dados referentes ao uso dos nossos sites, produtos, serviços de nuvem e aplicativos

e por meio da utilização destes (“Dados de Computação”): o uso de Dados pode incluir

seu endereço de IP, cookies, localização geográfica, tipo e versão de navegador, sistema

operacional, tempo da visita aos nossos sites, número de utilizações dos Serviços, data da

visita, dentre outras.

É importante que você tome conhecimento do que fazemos com os seus dados e quais as bases

legais para essa utilização. Destacamos as seguintes finalidades de tratamento:

Nº FINS BASE LEGAL

1 Controle de Acesso ou Visitas a plataforma I - mediante o fornecimento de consentimento pelo
titular.

2 Acesso a Plataforma, Extensão e Recursos V - quando necessário para a execução de contrato
ou de procedimentos preliminares relacionados a
contrato do qual seja parte o titular, a pedido do
titular dos dados.

Os dados pessoais são tratados para os fins e de acordo com as bases citadas acima, a estas não se

limitando embora o termo específico seja aplicado para conhecimento e/ou aceite do tratamento em

questão por parte do Titular.
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Quando do aceite eletrônico ou físico de termos de privacidade, consideramos que foi dada

permissão pelo Titular para o devido tratamento de seus dados pessoais, em atenção aos requisitos

legais e internos relacionados à privacidade de dados.

Os dados pessoais sob controle da WAVING TEST não serão usados para fins não compatíveis com

os informados aos seus titulares, salvo os que forem exigidos ou autorizados por lei, assim como os de

vital interesse do Titular. Caso outros dados pessoais venham a ser coletados e tratados, este documento

será atualizado e divulgado conforme eventuais exigências legais e disponibilizada sua última versão.

5. ARMAZENAMENTO E DELEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

5.1. Mantemos os dados pessoais apenas pelo tempo necessário, segundo procedimentos

específicos para retenção e gestão de registros conforme base legal existente, das quais

destacamos:

a) Durante o relacionamento com o Titular de dados;

b) Durante o período necessário para cumprir com nossas obrigações legais, contratuais e

exercício regular de direitos, dentre outras bases legais aplicáveis.

c) Enquanto perdurar o consentimento do Titular, para casos em que seja esta a base legal.

5.2. Reteremos seus dados pessoais conforme as bases legais disponíveis, dado que pela natureza

do negócio em alguns casos não é possível especificar com antecedência os períodos pelos

quais seus dados pessoais serão retidos de acordo com a relação existente entre as partes.

Nesses casos, determinaremos o período de retenção com base nos seguintes critérios, sem

prejuízo de outros:

a) Existência de lei ou regulação específica exigindo prazo determinado para retenção de dados;

b) Políticas internas do WAVING TEST;

c) Existência de processos judiciais, administrativos ou arbitrais;

d) Solicitações de informações realizadas por autoridades governamentais.

6. SEUS DIREITOS

A WAVING TEST respeita os direitos dos titulares dispostos na LGPD. Destes, destacamos:

a) Confirmar a existência de tratamento dos meus dados pessoais;

b) Acessar meus dados pessoais mantidos pela WAVING TEST;

c) Corrigir meus dados pessoais;

d) Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários;

e) Solicitar a portabilidade dos meus dados pessoais;

f) Solicitar eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;

g) Saber com quem meus dados pessoais foram compartilhamentos;

h) Informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre



POLÍTICA DE PRIVACIDADE – WAVING TEST

Última atualização: 31 de Março de 2022

as consequências da negativa;

i) Revogar o consentimento;

j) Direito de não ser submetido a decisões automatizadas e profiling (perfilamento);

Você tem o direito de confirmar se tratamos ou não seus dados pessoais e onde o fazemos, bem

como tem direito a acessar tais dados pessoais. Se os direitos e liberdades de terceiros não forem

afetados, forneceremos a você uma cópia de seus dados pessoais.

Em algumas circunstâncias, você tem o direito de apagar seus dados pessoais sem demora

injustificada. Essas circunstâncias incluem:

a) Os dados pessoais não são mais necessários em relação aos fins para os quais foram coletados
ou tratados;

b) Você retira o consentimento para o tratamento baseado em consentimento;

c) O tratamento é para fins não declarados;

d) Os dados pessoais foram tratados ilegalmente.

No entanto, existem exclusões ao seu direito de se opor ao tratamento, tais como quando este é

necessário para exercer o direito à liberdade de expressão e informação, para o cumprimento de

obrigações legais e/ou regulatórias, para exercício de direitos em processos, ou mesmo para o legítimo

interesse da WAVING TEST .

Se você fizer tal objeção, deixaremos de tratar seus dados pessoais a menos que possamos

demonstrar motivos legítimos e convincentes para o tratamento que possam substituir seus interesses,

direitos e liberdades, ou o tratamento é para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações

administrativas, legais ou arbitrais.

Se você considerar que o tratamento de suas informações pessoais viola a legislação de proteção de

dados, você tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade competente e solicitar que a WAVING

TEST interrompa imediatamente o tratamento em questão.

Na medida em que a base legal para o tratamento de seus dados pessoais for o consentimento, você

tem o direito de revogar esse consentimento a qualquer momento. A retirada não afetará a legalidade do

tratamento antes de tal retirada.

Você pode exercer qualquer um dos seus direitos em relação aos seus dados pessoais por meio de

notificação por escrito para o endereço da WAVING TEST, endereçada a pessoa Encarregada de

Tratamento de Dados Pessoais (“DPO – Data Protection Officer”) através do e-mail

privacidade@atlantico.com.br.
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7. EXTENSÃO

Plugin WT Record & Play - Ferramenta de auxílio na gravação e reprodução de testes web.

Grava uma sessão de usuário e gera código para fins de automação e teste para WAVING TEST.

Crie cenários para os seus testes, registrando todo o passo a passo feito durante o processo. E

possibilita a aplicação desde testes de forma automatizada e geração de códigos-fonte de testes

correspondentes. Os dados lançados durante a utilização e sequência de teste não são coletados nem

armazenados. Os códigos-fonte são hospedados em nossa plataforma waving test para consultas dentro

do seu perfil. Nunca compartilhamos essas informações com profissionais de marketing ou anunciantes.

8. COOKIES, IDENTIFICADORES, EXTENSÕES, RASTREADORES E INFORMAÇÕES DE TERCEIROS

Nós usamos cookies em nosso site. Na medida em que esses cookies não sejam estritamente

necessários para a navegação em nosso site e/ou o fornecimento de nossos Serviços, solicitaremos que

você concorde com o uso de cookies quando visitar o nosso site pela primeira vez.

Os cookies normalmente não contêm nenhuma informação que identifique pessoalmente um usuário,

mas as informações pessoais que armazenamos  sobre você podem estar vinculadas às informações

armazenadas e obtidas a partir de cookies. Utilizamos cookies para os seguintes fins:

a) Personalização - armazenar informações sobre suas preferências e personalizar serviços para

você;

b) Segurança - como um elemento das medidas de segurança usadas para proteger contas de

usuários, incluindo a prevenção de uso fraudulento de credenciais de login e para proteger

nossos portais, aplicações eletrônicas e serviços em geral;

c) Publicidade - nos ajudar a exibir anúncios que serão relevantes para você;

d) Análise - nos ajudar a analisar o uso e desempenho de nosso site e serviços; e

e) Consentimento de cookies - armazenar suas preferências em relação ao uso de cookies de

maneira mais geral.

Nossos provedores de serviços usam cookies e esses cookies podem ser armazenados em seu

computador quando você utiliza nossos portais e aplicações eletrônicas. A maioria dos navegadores

permite que você se recuse a aceitar cookies e que possa excluir cookies. Os métodos para fazer isso

variam de navegador para navegador e de suas versões. O bloqueio de todos os cookies terá um

impacto negativo na usabilidade de muitos sites. Se você bloquear cookies, alguns dos recursos

disponíveis em nossos portais e aplicações eletrônicas podem ter seu funcionamento comprometido.

Podemos usar serviços de terceiros, como ferramentas de pesquisa abertas e redes sociais, para

obter informações sobre você (como seu nome ou empresa) e enriquecer seus dados pessoais, obtendo

informações disponíveis publicamente sobre você, como seu cargo, histórico de emprego e informações

de contato.



POLÍTICA DE PRIVACIDADE – WAVING TEST

Última atualização: 31 de Março de 2022

9. INCIDENTES

A WAVING TEST avalia e responde prontamente à ocorrência de incidentes que possam

comprometer seus Dados Pessoais. Caso a WAVING TEST tenha conhecimento de qualquer incidente

envolvendo os Dados Pessoais de titulares sob os quais atue como controlador, a WAVING TEST

notificará você e as autoridades competentes.

10. SEGURANÇA DE DADOS E BOAS-PRÁTICAS

Tomamos precauções de segurança organizacional, seja esta de modo físico ou técnico, para

promover a boa governança dos dados pessoais controlados pela organização. Foram elaborados

protocolos, controles e políticas relacionadas, assim como procedimentos e orientações para manter

estas medidas com base no mapeamento de riscos realizado.

Treinamentos, ações de capacitação e campanhas de divulgação específicas para temas de

Privacidade de Dados foram incluídas em nossas ações preventivas, visando a disseminação de boas

práticas e capacitação de nossos colaboradores.

O Comitê de Proteção de Dados & Privacidade (PD&P) atua constantemente propondo

melhorias, alterações e ajustes relacionados à política de privacidade de dados, segurança da informação

e outros normativos relacionados às boas práticas aplicadas pela organização.

11. ENCARREGADO DE TRATAMENTO DE DADOS (“DPO”)

A WAVING TEST possui uma pessoa Encarregada de Tratamento de Dados (“DPO – Data Protection

Officer”) devidamente nomeada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares

dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Em caso de necessidade, dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente Política de Privacidade, entre

em contato conosco pelo e-mail privacidade@atlantico.com.br.

12. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

A WAVING TEST pode alterar essa política a qualquer tempo, sendo que tais atualizações são

publicadas em nosso website e demais plataformas relacionadas, podendo ser verificadas a qualquer

tempo. Recomendamos que você verifique periodicamente nossas ferramentas de comunicação para

consultar eventuais alterações a essa Política de Privacidade.

13. NOSSOS DADOS

A ATLÂNTICO, que gerencia a WAVING TEST, tem sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil, no
endereço: Avenida Washington Soares, 909 - Loja 42 43 44 45 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE,
60811-341.
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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
PLATAFORMA WAVING TEST

1º O INSTITUTO ATLÂNTICO, inscrita no CNPJ 04.614.281/0001-23, com sede na AVENIDA
WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ, Fortaleza - CE será denominada
“CONTROLADORA” da plataforma Waving Test; e

2º O usuário deste sistema de cadastro, portador dos dados pessoais Nome Completo, email,
doravante denominado “TITULAR   DE DADOS”.

CONSIDERANDO:

Que, em decorrência da necessidade de obter acesso a plataforma Waving Test realizamos o
tratamento dos dados do TITULAR, este CONSENTE com o tratamento dos seus dados fornecido a
CONTROLADORA, no território nacional, existente e vigente entre CONTROLADORA e TITULAR,
utilizará para os fins especificados nestes termos, sendo que, neste ato, o TITULAR DE DADOS
declara o seu consentimento e conhecimento para utilização dos dados pessoais.

As PARTES em comunhão de desígnios e no livre exercício de suas faculdades firmam o
presente “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, cuja relação jurídica
submete-se à legislação pátria e passa a ser regida, especificamente, pelas seguintes
cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Para os fins do presente Termo de Consentimento para Tratamento de
Dados Pessoais, são considerados termos definidos, no singular ou no plural e em suas variações
verbais e nominais, as expressões grafadas com letra maiúscula, de forma que sempre que tais
expressões forem referidas neste instrumento, terão os significados que lhe tenham sido
especificamente atribuídos, nos termos da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados:

a) CONTROLADORA: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

b) TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento;

c) OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlado;

d) CONSENTIMENTO: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda
com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

e) DADO PESSOAL: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
f) DADO PESSOAL SENSÍVEL: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural.

CLÁUSULA SEGUNDA: De acordo com os termos da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de
Dados, bem como os termos definidos acima, o TITULAR DE DADOS declara, através deste termo,
seu CONSENTIMENTO e AUTORIZAÇÃO para a CONTROLADORA, e ainda, os OPERADORES
por ela designados, realizar o tratamento de seus DADOS PESSOAIS especificamente para as
finalidades definidas na CLÁUSULA TERCEIRA.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os DADOS PESSOAIS definidos por este objeto poderão ser tratados pela
CONTROLADORA e seus OPERADORES, para as finalidades específicas descritas abaixo:



I - Realizar análise da descrição inserida pelo TITULAR DE DADOS, bem como retornar a este com
as tratativas executadas e/ou previstas para a situação;
II - Realizar acompanhamento e liberação de acesso à plataforma.
III - Utilizar extensão para criar cenários de testes.

Plugin WT Record & Play - Ferramenta de auxílio na gravação e reprodução de testes web.

Grava uma sessão de usuário e gera código para fins de automação e teste para WAVING TEST.

Crie cenários para os seus testes, registrando todo o passo a passo feito durante o processo. E

possibilita a aplicação desde testes de forma automatizada e geração de códigos-fonte de testes

correspondentes. Os dados lançados durante a utilização e sequência de teste não são coletados

nem armazenados. Os códigos-fonte são hospedados em nossa plataforma waving test para

consultas dentro do seu perfil. Nunca compartilhamos essas informações com profissionais de

marketing ou anunciantes.

CLÁUSULA QUARTA: Autorizo, ainda, como OPERADORES dos DADOS PESSOAIS a serem
utilizados para a finalidade acima, pessoas físicas e jurídicas estipuladas pela CONTROLADORA,
especificamente para os fins previstos nas cláusulas acima, sendo que, qualquer finalidade diversa
das previstas na CLÁUSULA SEGUNDA serão objeto de um novo TERMO DE CONSENTIMENTO.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTROLADORA fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do
TITULAR, com nossa agência e plataformas digitais, caso seja necessário para as finalidades
listadas neste instrumento, desde que, sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade,
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção,
não discriminação e responsabilização e prestação de contas.

CLÁUSULA SEXTA: O TITULAR DE DADOS se declara ciente de que este TERMO DE
CONSENTIMENTO envolve o tratamento de seus DADOS PESSOAIS.

CLÁUSULA SÉTIMA: O TITULAR DE DADOS se declara maior de 18 anos e a CONTROLADORA
de dados não tratará dados de crianças e adolescentes intencionalmente.

CLÁUSULA OITAVA: O TITULAR DE DADOS fica ciente de que a CONTROLADORA poderá
permanecer com os seus dados em sistema de tratamento de dados com proteção e segurança
adequados até que seja solicitado a revogação e/ou serão eliminados após o seu tratamento.

CLÁUSULA NONA: O TITULAR DE DADOS poderá requisitar seus direitos mediante preenchimento
em formulário no website e/ou tirar dúvidas com a CONTROLADORA, conforme previsto em lei, com
prazo de retorno de até 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: A qualquer tempo, o TITULAR poderá revogar o consentimento concedido
através do presente Termo, desde que, a revogação seja feita por escrito à CONTROLADORA,
concedendo prazo mínimo de 15 (quinze) dias para que a mesma interrompa o tratamento de dados
do TITULAR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTROLADORA se responsabiliza por manter medidas
preventivas, segurança, utilizando medidas técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados
pessoais do Titular e comunicação a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD),
comunicando ao Titular, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou
dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 13.709/2020.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da comarca de Fortaleza (CE).

Atualizado em,

Fortaleza/CE - 31/03/2022



Aviso de Utilização de Cookies

1.0 Introdução

Este website www.wavingtest.com usa os cookies para analisar as interações e solicitações
conforme descrição no item 4.0. Também compartilhamos informações sobre o uso do
nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análises, que podem
combiná-los com outras informações que você forneceu a eles ou que coletaram com o uso
dos serviços deles.

2.0 O que é um Cookie?

Os cookies são pequenos arquivos de texto inseridos nos navegadores de internet do
usuário e que podem ser usados por sites para tornar a experiência do usuário mais
eficiente, caracterizar a navegação no site, registrar estatísticas, baseando na navegação e
local de acesso facilidades de buscas. Este site utiliza diferentes tipos de cookies conforme
o item 4.0. Alguns cookies são colocados por serviços de terceiros que aparecem em
nossas páginas.

Conforme estabelecido no item 5.0, podemos armazenar cookies no seu navegador web, se
forem estritamente necessários para a operação dos sites. Para todos os outros tipos de
cookies descritos abaixo, precisamos da sua permissão.

3.0 O que acontece se eu não permitir os cookies

Ao não aceitar os cookies, a nossa página ficará desconfigurada, não teremos estática de
uso dos websites e não poderemos fornecer informações sobre ponto de vendas perto da
sua localização.

4.0 Remoção dos cookies

Nossa política de uso de cookies atende as determinações previstas nas leis vigentes sobre
o tema. Os cookies podem ser armazenados por prazo indeterminado ou até que o cache
do navegador seja limpo ou alterado pelo usuário.

Você pode, a qualquer momento, retirar o consentimento dado para o tratamento de dados
conforme a listagem abaixo.

Google Chrome: Limpar, ativar e gerenciar cookies no Chrome - Computador - Ajuda do
Google Chrome
Internet Explorer: Excluir e gerenciar cookies (microsoft.com)
Mozila Firefox: Limpe cookies e dados de sites no Firefox | Ajuda do Firefox (mozilla.org)
Microsoft Edge: Excluir cookies no Microsoft Edge



Você pode obter mais informações em nossa Política de Privacidade.

5.0 Cookies Essenciais

Esses cookies são essenciais para permitir a configuração em nosso website. Esses
cookies não coletam informações sobre você que poderiam ser usadas para fins de
marketing e não te lembram de onde você esteve na internet. Esta categoria de cookies não
pode ser desativada.

Nome
Google Font

Propósito
Utilizado como fonte prover a tipografia necessária ao website www.wavingtest.com

Duração
Indeterminado

Última atualização da declaração de cookies em 03/03/2022.



TERMOS DE USO
The Waving Test

The Waving Test é a ferramenta do Instituto Atlântico especializada em automatização de
testes de aplicações web e que visa otimizar o desenvolvimento de sistemas.

Elaboramos os presentes Termos de Uso (“Termos”), que serão aplicáveis aos serviços
prestados por nós aos usuários da plataforma. Ao se cadastrar ou utilizar as funcionalidades
oferecidas na The Waving Test, você concorda com estes Termos.

Provedor de Serviços

A The Waving Test é desenvolvida, promovida e controlada pelo Instituto Atlântico, com
sede no seguinte endereço: Av. Washington Soares, 909, Lojas 42, 43, 44, E 45, Edson Queiroz –
Fortaleza, CEP: 60811-341.

Serviços oferecidos pela The Waving Test

A The Waving Test oferece uma forma automatizada de realizar testes em aplicações de
desenvolvimento! A nossa ideia é otimizar esses testes para melhorar o desempenho no
desenvolvimento de softwares.

Iniciando a sua jornada: crie uma conta!

Para se cadastrar na plataforma como usuário, você precisará percorrer o seguinte
caminho:

Preencher as informações solicitadas (nome, e-mail, cargo, hierarquia, segmento da
empresa e tamanho da empresa)

Ler os presentes Termos de Uso

Concordar com os Termos (Consentimento, Política de privacidade, termos de Uso),
caso seja da sua vontade

Aguardar o recebimento da confirmação de cadastro por e-mail

Acessar o link disponível no e-mail e confirmar o seu cadastro

Seguindo todos esses passos, você terá acesso completo à nossa plataforma.

Seu compromisso com a The Waving Test

Para utilizar a The Waving Test, todos os usuários devem:



(i) Respeitar a legislação brasileira vigente e o disposto nestes Termos e Condições
de Uso;

(ii) Prestar informações precisas, completas e verdadeiras;
(iii) Ser maior de 18 (dezoito) anos, apto aos atos da vida civil;
(iv) Somente utilizar a plataforma para o propósito definido nestes Termos.

Sobre o conteúdo que você publica na plataforma

Os usuários da The Waving Test podem publicar e carregar aplicações para a realização
dos testes oferecidos pela plataforma, com a ressalva de que a plataforma não é
responsável pelo que você ou outras pessoas publicam e/ou compartilham dentro dela.

Em virtude disso, o usuário declara ser o proprietário e único responsável por qualquer
conteúdo publicado na The Waving Test, se comprometendo a garantir que esse conteúdo
ou o seu teste pela nossa ferramenta está de acordo com a legislação aplicável e não viola
estes Termos, a propriedade intelectual ou outros direitos de terceiros.

CONDUTAS PROIBIDAS

O usuário poderá ter sua conta cancelada se praticar qualquer uma das seguintes
condutas:

● Praticar qualquer ato ilícito, imoral e que viole a legislação brasileira;
● Propagar informações sobre atividades ilegais ou promover incitação ao crime,

seja por meio dos conteúdos publicados ou não;
● Disponibilizar conteúdo que tenha cunho discriminatório de qualquer natureza,

como de etnia, gênero, orientação sexual ou qualquer outro;
● Violar direitos de terceiro ou direitos da The Waving Test;
● Fornecer dados falsos, incorretos, imprecisos, desatualizados e que possam

induzir a erro;
● Induzir à discriminação ou incitar o ódio contra pessoas e/ou grupos de pessoas

em razão de nacionalidade, raça, religião, orientação sexual, gênero, condição
física, nacionalidade, dentre outros atos que contrariem a ordem pública e a
legislação brasileira vigente;

● Violar direito de propriedade intelectual da The Waving Test ou de terceiro;
● Compartilhamento não autorizado de conteúdo de outro usuário da plataforma.

Nosso compromisso com você

Ao se cadastrar na The Waving Test, também nos responsabilizamos por:

● Assegurar as funcionalidades e segurança da plataforma;
● Organizar as funcionalidades na plataforma, de maneira clara e acessível a todos os

usuários;
● Providenciar a proteção dos seus dados pessoais, conforme as melhores práticas

existentes.



Exclusão da Conta

Você poderá encerrar a sua conta, a qualquer momento, na aba da “Conta” da plataforma
The Waving Test. Com isso, a sua conta será imediatamente deletada.

Propriedade Intelectual e Direito Autoral

Todos os direitos industriais relacionados à The Waving Test - tais como operações,
software, hardware, domínio, logomarcas, emblemas, logotipos, design de páginas e peças
publicitárias, estrutura, conteúdos, sistemas dos parceiros, acesso ao campo dos clientes e
parceiros e informações, ferramentas, símbolos e expressões que caracterizam os serviços
da The Waving Test - são de nossa inteira propriedade, não sendo concedida nenhuma
extensão de uso aos usuários.

Você mantém a propriedade intelectual do seu conteúdo do usuário quando o publica na
plataforma. Portanto, todas as aplicações ou qualquer tecnologia que seja carregada na
plataforma para a realização de teste, permanecerão como direito e titularidade do usuário.

Modificações nos Termos de Uso

Nós poderemos, a qualquer tempo, alterar os presentes Termos de Uso para adequações e
inserções cabíveis, com objetivo de aprimorar os serviços disponibilizados aos usuários.

As novas condições entrarão em vigência logo que veiculadas na plataforma, sendo
possível aos usuários manifestarem oposição a quaisquer dos termos modificados, desde
que o façam por escrito, mediante os contatos disponibilizados ao fim destes Termos.

Assistência e Comunicação

A The Waving Test é um lugar para debates, troca de informações e dicas para a melhoria
de tecnologias. Se você tiver alguma dúvida sobre a ferramenta ou sobre estes Termos,
entre em contato pelo e-mail suporte@wavingtest.com.

Estamos abertos a receber feedbacks e ajudar no que você precisar!

Foro

Os presentes Termos de Uso estão em total consonância com a legislação brasileira,
oportunidade em que os usuários concordam em eleger o Foro da Comarca de Fortaleza,
Estado do Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do instrumento.

Você será notificado em casos de atualizações, recursos e novas funcionalidades que
ensejem alterações na plataforma ou nestes Termos.
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