POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Com o objetivo de resguardar a privacidade do usuário de nosso Portal, a Faculdade Metropolitana
de Anápolis, desenvolveu esta política de privacidade demonstrando aos usuários as razões pelas
quais podemos coletar algumas informações durante sua navegação.
É muito importante que o usuário leia esta Política e se mantenha atualizado já que a mesma pode
sofrer atualizações, sem aviso prévio, visando sempre a melhoria da usabilidade do Portal, a
proteção de usuários e suas informações, assim como da proteção do conteúdo nele contido.
Ao iniciar sua navegação pelo portal, seu endereço de IP é registrado e um cookie é adicionado em
seu computador. O Endereço de IP é um endereço numérico determinado em seu computador,
sendo usado por nós para propósitos de segurança. Cookie é uma espécie de ponto eletrônico o qual
é utilizado para obtermos maiores informações sobre sua navegação em nosso portal, tais como
browser utilizado, versão, definição do monitor e outros comportamento. A qualquer instante, por
meio de seu navegador, o usuário pode optar por apagar esse cookie.
Em algumas partes de nosso portal, de forma totalmente espontânea e com o seu consentimento,
dados pessoais como nome, telefone, email, empresa, cidade e estado podem ser coletados, caso
queira receber maiores informações sobre cursos, produtos e serviços da Instituição. Tal
necessidade se faz presente com o intuito de fornecermos um material otimizado ao seu interesse,
além de facilitar seu contato e esclarecimento de dúvidas.
No Portal existem também algumas áreas e links de acesso restrito e somente possíveis de
utilização após a inserção de informações como Login e senha do usuário. Destacamos
principalmente o Portal do Aluno e do Professor, link este responsável pelo redirecionamento direto
do usuário ao sistema interno de gestão acadêmica utilizado pela instituição. Cabe ao usuário total
responsabilidade de acesso à estas áreas, comprometendo sempre a não deixar sua conta aberta
em aparelhos de acesso público, seja interna ou externamente, evitando assim a utilização de
terceiros.
A partir do interesse demonstrado pelo usuário, através do preenchimento de alguns campos dentro
do portal, o mesmo pode ser impactado com e-mails e mensagens do tipo SMS. Nenhuma outra
empresa está habilitada a enviar e-mails em nome da Faculdade Metropolitana de Anápolis e, caso o
usuário não deseje receber nossos e-mails, poderá solicitar o cancelamento desses serviços através
do email comunicacaoemarketing@faculdadefama.edu.br.
A Faculdade Metropolitana de Anápolis assegura o total comprometimento de segurança e utilização
das informações, salvo com permissão do usuário ou por força da lei, por ordem de autoridade
competente ou judicialmente.
A Fama é a única e exclusiva detentora da propriedade intelectual dos documentos e informações
disponibilizadas em nosso Portal e, quando assim não o for, constará no documento a fonte da
propriedade intelectual do mesmo. A instituição não se responsabiliza ainda pelo conteúdo, política
de privacidade, e demais correlatos, dos websites dos links por ela disponibilizados.

