Política de Privacidade da JM

Entendemos que quando usar nossos serviços, você está confiando a
suas informações. Por isso, nós da JM oferecemos o máximo de sigilo em
proteger suas informações.
Nós, da JM Assessoria Contábil, estamos comprometidos em resguardar sua
privacidade e proteger seus dados. O intuito deste documento é esclarecer quais
informações são coletadas dos usuários de nosso site – https://jmassessoria.net – e
respectivos serviços – (“Você”) e de que forma esses dados são utilizados.

O objetivo da presente Política é:
1. Garantir que você compreende as razões pelas quais coletamos e
utilizamos os seus dados pessoais e de que forma são compartilhados;
2. Explicar a forma na qual utilizamos os seus dados pessoais, com o fim de
proporcionar a você uma excelente experiência
Este documento foi redigido de forma simples e acessível, contando com vários
exemplos de coleta e de uso dos dados, justamente para que você possa ler e
entender a forma como utilizamos os seus dados para lhe oferecer uma experiência
segura e confortável no uso dos serviços que oferecemos a você.

Queremos que você entenda os tipos de informações que coletamos
quando usa nossos serviços.
A JM reconhece que a sua privacidade é muito importante, portanto tornamos todas
as medidas possíveis para protegê-la. Nesse sentido, a presente Política de Privacidade
visa lhe informar como as suas informações e dados pessoais serão coletados, usados,
compartilhados e armazenados por meio dos nossos sites e respectivos serviços.

Para oferecer nossos serviços, a JM Assessoria Contábil, por meio de seu site e dos
sistemas operacionais e parceiros (Pack UP, Omie), do equipamento onde este está
instalado ou sendo utilizado e dos dispositivos sincronizados com este, essa coleta de
diversos dados e informações relacionado ao departamento de pessoal é feita
diretamente pelo sistema Pack UP que integra ao nosso sistema de folha de
pagamento, visando, sobretudo, proporcionar uma experiência cada vez melhor para
você.
Temos por finalidade a coleta das informações da pessoa física ou jurídica para
qualquer tipo de cadastro.

Quando essa política se aplica.
Esta Política de Privacidade se aplica quando você utiliza os nossos Serviços que
envolvem coleta de dados online e internamente em nosso escritório, incluindo os
Dados Pessoais que são coletados por meio de nosso site e, nas áreas: Solicitar
Proposta e Área do Cliente. Tendo em vista que, todo colaborador, todo prestador de
serviço ou qualquer pessoa que tenha acesso às informações de uma pessoa física ou
de uma pessoa jurídica, terá por obrigação manter em total Sigilo tais informações
quando aplicado a Política de Segurança.

O reconhecimento da nossa política para prestação de nossos serviços.
O reconhecimento se dará a partir do momento em que é feito a coleta dos dados
pessoais de forma online e na realização da assinatura do contrato dos serviços
contratados.

