POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade descreve as diretrizes que adotamos visando assegurar privacidade e segurança das
informações coletadas, armazenadas e tratadas no contexto das ofertas disponibilizadas no site.

Coletando informações
Para melhorar os serviços que oferecemos, coletamos dados sobre os visitantes de nosso site.
Essas informações são obtidas diretamente de você, quando o formulário de contato é preenchido.
Além disso, algumas informações sobre o navegador de internet, dispositivo que utiliza e mesmo a sua
localização são automaticamente capturadas pelo Google Analytics durante sua navegação em nosso site.
Utilizamos o Google Analytics para entender como nosso site é utilizado e melhorar a oferta de produtos e
serviços.
Para conhecer a política de privacidade do Google Analytics, acesse:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt-BR

O que são cookies e para que servem?
Os cookies são arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informações que armazenam
temporariamente dados básicos sobre o que você está visitando em nosso site.
São ferramentas essenciais da navegação online. Eles nos lembram dos sites que você visitou além de
informações de formulários, tornando a navegação e preenchimento de dados mais rápidos e eficientes. Por
isso, sem os cookies, as páginas da internet seriam menos práticas e interativas para os usuários.
Por outro lado, os cookies também são usados para rastrear informações dos visitantes de páginas.
Nas visitas posteriores, o navegador reenvia os dados para o servidor dono do cookie. Assim, distinguimos
usuários e memorizamos suas preferências.
Com isso, podemos criar experiências publicitárias personalizadas em nosso site.

Uso das informações
De forma geral, coletamos e processamos essas informações com o intuito de:






fornecer produtos e serviços que você solicitou;
oferecer produtos e serviços especiais usando e-mail ou telefone;
verificar dados sobre os usuários e como usam nossos produtos e serviços;
desenvolver novos produtos e serviços;




realizar estatísticas e pesquisas relevantes para as atividades do comportamento dos usuários durante
o uso do site;
personalizar e melhorar a experiência de uso do usuário.

Proteção de seus dados
Seus dados são utilizados somente para registro de contato em campanhas de mídia digitais com informações
sobre ofertas de nossos produtos e serviços.
Armazenamos suas informações apenas pelo período em que sejam necessárias para as finalidades de seu
processamento.
Empregamos as melhores práticas na proteção de seus dados, incluindo tecnologia e estratégia para
armazenamento das informações.
No entanto, não podemos garantir devido ao atual estado da tecnologia que um acesso não autorizado jamais
irá ocorrer.
Não nos responsabilizamos por perdas de dados nos casos de furto e roubos por motivo de força maior ou
problemas de segurança que não tenham sido causados por nós.

Compartilhamento de dados
Poderemos compartilhar informações sobre você, conforme descrito nesta política de privacidade:





com parceiros comerciais relacionados ao produto e/ou serviço contratado;
na forma de informação agregada que não permita identificá-lo individual ou diretamente;
em resposta a um pedido de informações, se acreditarmos que a divulgação está em conformidade
com qualquer lei, norma, regulamento ou processo legal.

Em nenhuma outra hipótese suas informações pessoais individuais são comercializadas ou fornecidas a
terceiros.

Dúvidas e esclarecimentos
A política de privacidade pode passar por alterações a qualquer momento, conforme a finalidade ou
necessidade.
Assim, recomenda-se sua leitura periodicamente.
Caso haja dúvidas sobre como seus dados são utilizados e mantidos dentro de nossa política de privacidade,
entre em contato conosco através deste site.

