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A presente Política de Privacidade Tetra Tech tem por finalidade estabelecer regras com relação 

ao tratamento e coleta de dados, explicitando nosso compromisso em garantir a proteção dos 

dados solicitados.  

 

Informações coletadas: 

Os dados coletados pela organização ocorrerão conforme ao seu acesso em nossos sites, redes 

sociais e terceiros parceiros, desde que devidamente autorizado por nós, e serão coletados: 

• Quando o usuário, voluntariamente, preencher formulário disponível em nossos sites 

parceiros. 

• Durante a navegação em nossos sites, sendo armazenados em seu navegador. 

• De parceiros que tenham obtido autorização para compartilhá-los com a Tetra Tech. 

 

As informações coletadas podem incluir, não se limitando a: 

• Nome e sobrenome; 

• E-mail; 

• Telefone; 

• Empresa; 

 

Toda veracidade dos dados informados é de responsabilidade dos usuários, sendo de suma 

importância a exatidão das informações. 

 

Uso de Dados 

Os dados fornecidos serão acessados pela Tetra Tech, para fins comerciais, de forma a possibilitar 

a oferta de produtos e serviços ofertados por nós, reforçando a marca Tetra Tech e captação e 

prospecção de novos clientes. 

Dados fornecidos em sites de terceiros, poderão estar sujeito às práticas e políticas próprias 

desses parceiros.  

A Tetra Tech se compromete a resguardar o sigilo das informações fornecidas, sendo acessados 

somente por profissionais devidamente autorizados, respeitando os princípios de finalidade, 

adequação e necessidade, não compartilhando esses dados com empresas as quais o usuário 

não tenha autorizado. 
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Armazenamento de Dados 

Todos os dados coletados serão armazenados em ambiente seguro e controlado, podendo ser 

armazenados em servidor próprio da Tetra Tech, ou te terceiro, com autorizações para esse fim, 

podendo ainda ser armazenados por meio de tecnologia de cloud computing. Em caso de 

eventuais danos e/ou prejuízos decorrente de falhas, vírus ou invasões do banco de dados, a 

Tetra Tech atuará de forma a garantir a segurança dos seus dados, adotando todas as medidas 

que forem adequadas. Caso tais eventos ocorram, os usuários afetados serão notificados e todas 

as medidas cabíveis serão aplicadas. 

 

Disposições Gerais 

A presente Política está sujeita alterações regulares de forma a garantir a atualização do uso das 

informações pessoais. Todas as empresas terceiras que realizem a coleta e processamento de 

dados por nós, deverão respeitar e seguir as condições aqui estipuladas, obrigatoriamente.  

Caso o usuário considere que violamos alguma disposição desta Política de Privacidade, este terá 

o direito de apresentar reclamação em nossos canais de atendimento. 

 
 


