
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

 
 INOVACARE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.114.056/0001-35, 
com sede na Av. João XXIII, nº 1160, Bloco B, sala 01, Jardim São Pedro, Mogi 
das Cruzes – SP, CEP 08.830-000 realiza tratamento de dados conforme a Lei 
Geral de Proteção de dados (lei nº 13.709/2018.) pelos motivos elencados no 
art. 7 da lei, conforme essa política de privacidade. Essa política pode ser 
modificada periodicamente por conta de mudanças estruturais na empresa ou 
mudança na legislação. 
 
Acesso ao site: Ao acessar o site, a ferramenta do Google Analytics e o Pixel 
do Facebook coleta dados anonimizados, como data e hora da visita e IP da 
máquina que acessou etc. Para saber a lista de dados coletados basta acessar 
a política do Google e Facebook, que é atualizada periodicamente. Quando o 
usuário desabilita os cookies em seu navegador, essas informações não são 
coletadas.  
 
Formulário de inscrição: Ao preencher o formulário de inscrição, este site 
coleta informações através de seus formulários de contato, orçamento e/ou 
inscrição. 
 
Tais informações são armazenadas de forma segura apenas para fins de 
contato com os clientes, inclusive marketing (legítimo interesse do controlador 
dos dados) e pessoas interessadas em nossos serviços, não sendo 
repassadas a terceiros. 
 
Os dados coletados são CNPJ, telefone, email, cidade, estado, nome da 
empresa, nome da pessoa de contato. 

 
Google Ads e Analytics: Este website é contratante dos serviços de links 
patrocinados (Google Ads) fornecidos pelo Google, inclusive sob as 
modalidades de remarketing e de categorias de interesse, com a finalidade de 
anunciarmos nossos serviços online. 

Nas modalidades mencionadas, o Google se utiliza de cookies para criar uma 
identificação do usuário e veicular anúncios posteriormente em outros websites 
ao visitante que já nos tenha visitado. 

Este website é monitorado pelo Google Analytics para a produção de relatório 
de informações demográficas e interesses do Google Analytics. 

Nas modalidades mencionadas, o Google se utiliza de cookies, primariamente, 
e de cookies de terceiros (DoubleClick) para identificar o perfil do visitante. Tais 
dados são utilizados meramente para fins de reconhecimento do público que 
procura e se relaciona com a marca. 

Facebook Pixel: Este site utiliza o serviço “Pixel” do Facebook para monitorar 
os acessos ao site que tenham sido originados em anúncios do Facebook. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


O Facebook se utiliza de cookies para identificar o perfil do visitante. Tais 
dados são utilizados meramente para fins de reconhecimento do público que 
procura e se relaciona com a marca. 

Cookies: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência em nosso site, 
personalizar nossa publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao 
continuar navegando em nosso site, você concorda com a política de 
monitoramento de cookies. 

O visitante ao nosso website pode configurar o navegador para bloquear os 
cookies, incluindo cookies associados aos serviços do Facebook e do Google. 

Cookies são arquivos que armazenam preferências dos usuários. 

Quando o cliente realiza uma compra: Há a obrigatoriedade de legal de 
emitir nota fiscal, desta forma, a empresa deve compartilhar os dados 
necessários para a emissão da nota fiscal com o órgão governamental 
competente. São compartilhados dados como CNPJ, endereço, telefone, email 
e outros dados que eventualmente for exigido pelo órgão governamental para a 
emissão da nota fiscal. 

Quando a compra é faturada direto para o cliente final do integrador, é 
necessário para emissão da nota fiscal dados como CPF, endereço, telefone, 
email e outros dados que eventualmente for exigido pelo órgão governamental 
para a emissão da nota. 

Desta forma, o tratamento é feito com base em cumprimento de obrigação 
legal. 

Quando a compra é feita por cartão de crédito: É enviado para o cliente um 
link da empresa de cartão de crédito. O ambiente é seguro e de 
responsabilidade da empresa de cartão de crédito. A Inovacare Solar não tem 
acesso aos dados enviados pelo cliente para a empresa de cartão de crédito. 

Quando a compra é financiada: Os dados são enviados para a financeira e 
são tratados pelo motivo de cumprimento do contrato.  

 
Direitos dos titulares dos Dados Pessoais 
 
Pela lei brasileira os titulares de dados têm os seguintes direitos: 

Acesso aos dados pessoais, correção dos dados, eliminação dos dados, opor-
se ao tratamento dos seus dados pessoais (exceto se o tratamento é feito com 
base em obrigação legal), portabilidade dos dados; solicitar informação sobre o 
compartilhamento dos dados pessoais, revogar consentimento dado 
anteriormente; solicitar a revisão de decisões automatizadas. 
 
 
Tempo de armazenamento dos dados: O tempo de guarda dos dados será 
de acordo com a legislação vigente. A Inovacare Solar, controladora dos dados 



pessoais, tem como objetivo atender aos princípios da lei geral de proteção de 
dados, especialmente da confidencialidade, integridade e disponibilidade. 

 
 
Solicitação de Exclusão de Dados Pessoais (Exceto Dados 
Anonimizados): Caso você não tenha mais interesse em receber informações 
nossas (novidades, promoções e avisos), basta solicitar a exclusão de seus 
dados através do e-mail atendimento@inovacare.solar. 

 

 

ENCARREGADO DE DADOS: 

 

Vanessa Bilia Queiroz Rodrigues  

Endereço para correspondências: Av. João XXIII, 1160, Jardim São Pedro, 
Mogi das Cruzes – SP. CEP: 08830-000. 

Canal de atendimento: juridico@inovacare.solar 

 

 

Mogi das Cruzes, 07 de fevereiro de 2022. 

 

INOVACARE TECNOLOGIA EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 

Nome fantasia: INOVACARE SOLAR 

mailto:atendimento@inovacare.solar

