POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A IRKO ORGANIZAÇÂO CONTÀBIL LTDA está prestando estas informações a você. Durante todo o
processo de navegação no produto IRKOFLOW, módulos, funcionalidades e app a ela relacionados,
incluindo, mas não se limitando, a página www.irko.com.br/irkoflow/, IRKO assume um
compromisso com a privacidade e segurança dos dados de todos os seus clientes e usuários, sejam
pessoas físicas ou jurídicas.

USO E COLETA DOS DADOS
Nossa política estabelece que você deve ter exato conhecimento de quais informações são coletados
sobre você e como serão utilizados no IRKOFLOW. Nós coletamos suas informações com o objetivo
de ativação do seu ambiente ou instância na plataforma, elaboração do contrato e atendimento
suporte. Iremos manter suas informações enquanto seu contrato permanecer ativo ou enquanto
necessário para a prestação de serviços.
A menos que você nos dê permissão afirmativa e explícita, nós não compartilharemos suas
informações com terceiros e não divulgamos informações que possam identificar os usuários, exceto
quando requerido por ordem judicial.

COOKIES
Nós utilizamos os cookies para coletar informações sobre a quantidade de usuários que realizam
acesso, para rastrear a navegação em geral dos usuários no IRKOFLOW. Estas informações são
utilizadas por nós para otimizar sua experiência no IRKOFLOW.
Para facilitar o seu acesso, caso você tenha optado por isso expressamente ao clicar na caixa
“manter-me conectado”, será gerado um cookie no seu computador ou dispositivo móvel. O cookie
são identificadores alfanuméricos que são transferidos para o disco rígido de seu computador ou
dispositivo pelo navegador (browser) que você utiliza para acessar websites na Internet, este arquivo
é lido toda vez que você acessar IRKOFLOW, dessa forma será dada permissão automática para a
utilização de todas as áreas IRKOFLOW a que você tem permissão de acesso.
Jamais usamos cookies para ter acesso a outros dados em seu computador ou dispositivo. Consulte
o material de ajuda do seu navegador para saber quais controles você poderá usar para remover ou
bloquear os cookies, ou outras tecnologias semelhantes, ou bloquear ou remover outros dados
armazenados no seu computador ou dispositivo (tais como, ao usar as diversas configurações no seu
navegador).

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
Nós aplicamos medidas e procedimentos técnicos para salvaguardar dos seus dados. Ao fornecer
informações sensíveis no IRKOFLOW, a transmissão dessas informações será objeto de encriptação
com certificado digital de 256 bits, utilizando um protocolo de tecnologia de segurança (Socket Layer
Technology – SSL/ Transport Layer Security - TLS).
Observamos os padrões geralmente aceitos para a proteção das informações submetidas, tanto
durante sua transmissão quanto no seu recebimento. Entretanto, nenhum método de transmissão
na Internet ou método de armazenamento eletrônico é 100% seguro. Portanto, não podemos

garantir sua segurança absoluta. Se você tiver qualquer dúvida sobre a segurança do IRKOFLOW,
você poderá nos contatar pelo e-mail irkoflow@irkoflow.com.br
O cadastro de novos usuários e a configuração da permissão de acesso as funcionalidades do
IRKOFLOW é de responsabilidade do cliente após ativação do seu ambiente ou instância. O cliente e
seus colaboradores deverá zelar por sua senha, evitando a divulgação, voluntária ou involuntária,
para terceiros. Os colaboradores do IRKOFLOW não solicitam a sua senha por meio de telefone ou
e-mail.

CONTATO
As alterações nesta nossa Política de Privacidade serão devidamente informadas neste espaço.
Recomendamos que consulte esta página com regularidade de forma a estar sempre atualizado. Para
qualquer dúvida ou solicitação, entre em contato pelo e-mail irkoflow@irkoflow.com.br

