
 

 

 

 

Termos de Uso e Política de Privacidade do Prêmio Nacional de Inovação 

 

O Prêmio Nacional de Inovação sabe o quanto é importante para você conhecer 

e estar seguro sobre a utilização dos seus dados pessoais aqui no site. Por isso, nos 

preocupamos em esclarecer e divulgar nossa política de utilização dessas informações. 

Assim, você poderá entender melhor quais informações obtemos e como as utilizamos.  

Para solicitar mais informações, compartilhar conteúdo e personalizar a sua 

navegação no site institucional do Prêmio Nacional de Inovação, você precisa informar 

alguns dados pessoais. Essas informações não são reveladas, nem repassadas a 

terceiros, salvo por determinação judicial, e servem somente para que possamos 

aperfeiçoar o relacionamento em suas futuras visitas.  

Os formulários do Prêmio Nacional de Inovação são protegidos por mecanismos 

de criptografia e tecnologia que garantem a segurança na transmissão e manutenção 

dos dados em nossos computadores. Os códigos gerados só podem ser identificados 

pela CNI e é essa exclusividade que assegura a privacidade dos dados informados.  

Ao fornecer informações pessoais para o Prêmio Nacional de Inovação, como 

parte do cadastramento e inscrição, você pode indicar qual a melhor forma que prefere 

para o contato e comunicações do Prêmio com você e sua empresa. Além disso, poderá 

alterar o tipo de preferência concedida quando desejar.  

As informações coletadas mediante o uso de cookies (pequenos textos que os 

sites podem enviar aos navegadores) e a identificação de endereços IP são genéricas e 

usadas em conjunto para fins estatísticos e para a melhoria do relacionamento com 

nossos usuários. Caso deseje, você pode configurar seu browser de navegação na 

internet para rejeitar a coleta automática dessas informações.  

Para assegurar regras claras e precisas, o Prêmio Nacional de Inovação e o 

Sistema Indústria, podem alterar essa política de tempos em tempos, e sendo assim, 

recomenda sua leitura periodicamente. 

 
 

 


