
Você sabia que o MESUR é aderente à LGPD? Nenhum dado pessoal
sensível é coletado ou mantido no MESUR. E a qualquer momento o próprio
usuário pode solicitar a exclusão de seu usuário. 

O usuário pode ver e editar seus dados pelo botão Perfil, que se encontra na
parte superior direita da tela, ao clicar no nome do usuário. Esse botão permite
associar uma imagem ao seu perfil, alterar a senha e editar o perfil.

A LGPD visa a garantia da privacidade dos dados pessoais, e o MESUR não
utiliza nenhuma informação pessoal (como por exemplo: endereço, telefone ou
CPF). As únicas informações que o usuário mantém no próprio perfil é o seu
endereço de e-mail (usado como login de acesso), o nome e uma imagem de
sua livre escolha.
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Essa imagem existe apenas para representar seu avatar, ou algo que lhe seja
agradável para ser exibido no cabeçalho da página, junto ao seu nome. Essa
imagem não é visível para outros usuários.

Caso queira, o próprio usuário pode solicitar a sua remoção do MESUR. Para
isso basta usar a opção Excluir Perfi, que por questões de segurança (pois a
ação não pode ser desfeita), irá solicitar a senha para confirmar a exclusão.  
 
Essa exclusão é relativa apenas ao usuário. Todas as medições e demais
dados cadastrados continuam armazenados e vinculados à empresa ao qual o
usuário estava associado. 
 
O MESUR é uma plataforma segura, onde seus dados estão cuidados e
reservados!

Acesse agora mesur.fattocs.com 
Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br
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