
Política de Privacidade - Code:Nation. 
 

1. Definições. 
1.1. Para melhor compreensão dos termos aqui propostos, a presente         

cláusula tratará, inicialmente, das definições dos termos aqui descritos: 
1.1.1. Code:Nation: pessoa jurídica, devidamente registrada sob o       

CNPJ n. 27.041.814/0001-20, que presta seus serviços através        
da plataforma em questão. 

1.1.2. Site: aquele local na internet, acessado por um nome de          
domínio (nesse caso https://www.codenation.com.br) onde os      
Usuários terão acesso à Code:Nation. 

1.1.3. Aplicativo: plataforma da Code:Nation utilizada para a       
transferência (download) e realização dos desafios.  

1.1.4. Cadastro: ficha online que reúne coletânea de dados do         
Usuário, inclusive Login e Senha, e que é essencial para          
utilização da plataforma pelo Usuário. 

1.1.5. Login: nome utilizado para acesso à plataforma Code:Nation. 
1.1.6. Senha: código ou palavra-passe única e de exclusivo        

conhecimento do Usuário, a qual será usada para confirmar o          
acesso do Usuário à plataforma. 

1.1.7. Visitante: aquele que apenas acessa a plataforma, sem efetuar         
Cadastro. 

1.1.8. Usuário: aquele que efetua Cadastro na plataforma, visando        
participar das Jornadas, Trilhas e Desafios ou disputar vaga         
para as Acelerações. 

1.1.9. Serviços da Code:Nation: a Code:Nation atua, na forma de         
plataforma online, promovendo a aproximação entre empresas       
e profissionais da área de tecnologia. A Code:Nation busca         
esse objetivo promovendo as denominadas Jornadas, Trilhas e        
Desafios, bem como as Acelerações.  

1.1.10. Empresa Cliente: aquela empresa que tem interesse em        
acompanhar os resultados de determinados Desafios e/ou que        
eventualmente patrocine determinada Aceleração.  

1.1.11. Acelerações: parte do processo de seleção e capacitação dos         
Usuários por meio de realização de cursos/atividades       
presenciais. 

1.1.12. Jornadas: conjunto de Trilhas que apresentarão opções de perfil         
de serviço e/ou carreira, os quais o Usuário poderá optar para           
seu desenvolvimento, podendo o Usuário escolher a(s)       
Jornada(s) que ache mais oportuna(s). 

https://www.codenation.com.br/


1.1.13. Trilhas: série de Desafios propostos ao Usuário, personalizados        
para nível de experiência ou tecnologia específica na Jornada         
escolhida. 

1.1.14. Desafio: teste de programação, que tem por fim capacitar e          
avaliar o Usuário em determinadas habilidades e conhecimento. 

 
2. Da Política de Privacidade. 

2.1. Esta Política de Privacidade rege o relacionamento de toda a rede de            
sites e serviços pertencentes à Code:Nation, inclusos, mas não         
limitados ao seu Site, Aplicativo, recursos interativos, redes sociais ou          
quaisquer outros serviços oferecidos ou aderidos pela plataforma        
Code:Nation. 

2.2. Esta Política de Privacidade visa esclarecer acerca das regras         
impostas aos dados de todos os Usuários e Visitantes, nos termos da            
legislação aplicável, em todas as plataformas pertencentes e        
relacionadas à Code:Nation, destacando os meios de coleta, uso,         
armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos        
Usuários e Visitantes. Em caso de discordância com o teor desta           
Política de Privacidade, o Usuário ou Visitante não deverá acessar ou           
utilizar de qualquer maneira os sites e plataformas relacionados à          
Code:Nation. 

2.3. Todas as informações confiadas pelo Usuário no momento do         
Cadastro serão de uso da Code:Nation, sendo incorporadas ao seu          
banco de dados para o funcionamento da plataforma Code:Nation, por          
meio de identificação do Usuário por Login e Senha. 

2.4. Tendo em vista que a plena utilização da plataforma Code:Nation          
depende da aceitação da “Política de Privacidade”, bem como dos          
“Termos de Uso”, é solicitado que os Usuários dediquem um momento           
para a leitura destes instrumentos antes de realizar o Cadastro, sendo           
de responsabilidade do Usuário o conhecimento do inteiro teor dos          
mesmos. 

2.5. Para a utilização da plataforma Code:Nation é necessário que o          
Usuário realize o Cadastro no Site, sendo que os dados pessoais           
fornecidos pelo Usuário devem ser verdadeiros, completos, precisos e         
atualizados. Quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de       
informações incompletas ou inverídicas inseridas na plataforma       
Code:Nation são de integral responsabilidade do Usuário. 

 
3. Dos dados. 

3.1. A Code:Nation poderá coletar todas as informações ativamente        
inseridas na Code:Nation pelo Usuário ou Visitante, as quais incluem,          



mas não estão limitadas, àquelas inseridas no momento de Cadastro e           
durante a realização dos desafios. 

3.2. A Code:Nation poderá coletar informações de forma automática,        
quando do acesso do Usuário e/ou do Visitante à plataforma, bem           
como utilizar ferramentas para coleta automática de dados transitados         
pelo site Code:Nation, como cookies, web beacons, crawlers, dentre         
outros, de parceiros e fornecedores, como o Google Analytics e,          
eventualmente, os dados característicos do acesso (sites acessados,        
modelo e características do computador e sistema operacional). 

3.3. Nos termos da legislação vigente na República do Brasil, em todo o            
acesso, inclusive no momento do Cadastro, será coletado o endereço          
IP do Usuário, o horário e a data de acesso. 

3.4. As informações e os dados coletados pela Code:Nation poderão ser          
utilizados para personalizar e melhorar o conteúdo, as informações         
e/ou os serviços que serão disponibilizados no Site e Aplicativo          
Code:Nation ao Usuário, facilitando a sua navegação. 

3.5. Alguns dos dados, tais quais o nome, e-mail, telefone, tecnologias          
trabalhadas, histórico profissional, conteúdos gerados na plataforma,       
entre outros, poderão ser fornecidos para as Empresas Clientes cujas          
vagas sejam de interesse do Usuário, de modo a facilitar ou possibilitar            
a comunicação com o Usuário, caso seu desempenho tenha         
interessado às aludidas empresas. 

3.6. Para eventuais campanhas de marketing direcionadas a um        
determinado público, os dados recolhidos poderão servir como base         
para a delimitação do interesse do Usuário em ofertas de serviços           
exclusivos ou indicados. 

3.7. Os dados coletados poderão ser disponibilizados para serviços de         
marketing direcionado e para elaboração de relatórios estatísticos para         
a Code:Nation. 

3.8. Os dados pessoais do Usuário não serão comercializados ou         
fornecidos a terceiros, de forma que o repasse de informações estará           
restrito à própria Code:Nation e Empresas Clientes cujas vagas sejam          
de interesse do Usuário. 

3.9. A Code:Nation poderá coletar dados relativos às transações        
relacionadas aos serviços oferecidos pela plataforma Code:Nation, os        
quais estão sujeitos às mesmas cláusulas reguladoras que regem os          
dados pessoais do Usuário no presente documento. 

3.10. Os dados poderão ser encaminhados conforme o pedido de         
autoridade competente, bem como para eventuais demandas judiciais        
ou extrajudiciais de interesse da Code:Nation. 

3.11. O Usuário não poderá obter, guardar, divulgar, comercializar e/ou         
utilizar: (i) dados pessoais sobre outros usuários para fins comerciais          



ou ilícitos; (ii) informações acerca dos desafios propostos, para         
qualquer fim. 

3.12. O banco de dados da Code:Nation será hospedado em nuvem e           
poderá, em caso de alterações societárias, ser entregue a quem de           
direito, assim como poderá ser negociado isoladamente.  

3.13. O desligamento do Usuário com relação à Code:Nation não implica no           
descarte automático de todas as informações cadastrais registradas        
no banco de dados da Code:Nation. 

3.14. O Usuário, após o seu desligamento da plataforma Code:Nation,         
poderá, a qualquer tempo, solicitar à administração da Code:Nation a          
exclusão de todas as informações referentes ao requerente que         
estejam armazenadas no banco de dados da Code:Nation, através do          
e-mail “contato@codenation.com.br”. 

3.14.1. O prazo para a exclusão desses dados é de 15 (quinze) dias            
úteis, contados a partir do momento de ciência, por parte da           
Code:Nation, da solicitação requerida. 

3.14.2. O efeito de indisponibilidade dos dados não retroagirá perante         
os dados que já tiverem sido aproveitados pela Code:Nation, de          
forma que este valerá apenas após a efetiva exclusão. 

 
4. Disposições Finais. 

4.1. Os Termos de Uso são parte complementar ao presente documento,          
de modo que ambos serão interpretados e aplicados conjuntamente.         
Na hipótese de conflito ou divergência entre os Termos de Uso e a             
Política de Privacidade, prevalecerá o disposto nos Termos de Uso. 

4.2. Qualquer tolerância da Code:Nation relacionada ao descumprimento       
das cláusulas dispostas nesta Política de Privacidade não constituirá,         
em hipótese alguma, renúncia ou novação, nem obstará a         
Code:Nation de fazer valer os direitos estabelecidos no presente         
instrumento. 

4.3. Ainda que, por quaisquer motivos, uma ou mais cláusulas do presente           
instrumento sejam declaradas nulas, as demais permanecerão em        
vigor, produzindo plenamente os seus efeitos. No caso de a referida           
nulidade vir a afetar o equilíbrio da relação aqui estabelecida, as           
partes comprometem-se a renegociar, de boa-fé, as condições da         
Política de Privacidade. 

4.4. A Code:Nation poderá, a qualquer tempo e independentemente de         
justificativa, alterar a presente Política de Privacidade para adequá-la à          
legislação aplicável ou às melhores práticas empresariais. 

 
 
Li e concordo com a Política de Privacidade >> 

mailto:contato@codenation.com.br

