Política de Privacidade
1.
Introdução
1.1
Estamos empenhados em guardar com segurança a privacidade dos visitantes do
nosso site; nesta política, vamos explicar como vamos tratar a sua informação pessoal.
1.2
Ao usar o nosso site e concordar com esta política, você concorda com a nossa
utilização de cookies de acordo com os termos desta política.
2.
Crédito
2.1
Este documento foi criado usando o template de S
EQ Legal
(
http://www.seqlegal.com
).
3.
Coleta de informações pessoais
3.1
Nós podemos coletar, armazenar e utilizar os seguintes tipos de informações
pessoais:
(a)
informações sobre o computador e sobre suas visitas e uso deste website (incluindo
o seu endereço IP, tipo de navegador e versão, sistema operacional, fonte de referência,
duração da visita, visualizações de páginas e caminhos de navegação do site);
(b)
informações que você nos fornece ao se registrar com o nosso website (incluindo o
seu endereço de email);
(c)
informações que você fornecer ao preencher o seu perfil em nosso site (incluindo
seu nome, fotos de perfil, sexo, data de nascimento, interesses, detalhes educacionais e
detalhes de emprego);
(d)
informações que você nos forneceu para fins de subscrição de nossas notificações
por email e / ou boletins informativos (incluindo o seu nome e endereço de email);
(e)
informações que você fornecer para nós quando utilizar os serviços em nosso site,
ou que é gerada no decurso da utilização desses serviços (incluindo o momento, a
frequência e padrão de uso de serviço);
(f)
informações relativas a qualquer compra que fizer dos nossos bens / serviços / bens
e / ou serviços ou quaisquer outras transações que você realizar através de nosso website
(incluindo o seu nome, endereço, telefone e endereço de email);
(g)
informação que você postar no nosso site para publicação na internet (incluindo o
seu nome de usuário, suas fotos de perfil e o conteúdo das suas mensagens);
(h)
informações contidas ou relacionadas com qualquer comunicação que você enviar
para nós ou enviar através do nosso website (incluindo o conteúdo da comunicação e
metadados associados com a comunicação);
(i)
qualquer outra informação pessoal que você optar por nos enviar; e
(j)
fornecer detalhes de outras informações pessoais coletadas.
3.2
Antes de revelarnos as informações pessoais de outra pessoa, você deve obter o
consentimento da pessoa para a comunicação e o tratamento de que as informações
pessoais em conformidade com esta política.

4.
Usando informações pessoais
4.1
As informações pessoais que nos foram apresentadas através do nosso site serão
utilizado para os fins previstos nesta política ou nas páginas relevantes do site.
4.2
Nós podemos usar suas informações pessoais para:
(a)
administrar nosso site e negócios;
(b)
personalizar o nosso site para você;
(c)
permitir o seu uso dos serviços disponíveis no nosso site;
(d)
enviarlhe os bens adquiridos através do nosso site;
(e)
serviços de abastecimento que você adquiriu através do nosso site;
(f)
enviar declarações, faturas e avisos de pagamento para você, e receber
pagamentos de você;
(g)
enviarlhe comunicações de marketing nãocomerciais;
(h)
enviar email com notificações;
(i)
enviarlhe a nossa newsletter por email, se tiver solicitado (você pode nos informar
a qualquer momento, se você não precisar mais do boletim de notícias);
(j)
enviar comunicações de marketing relativas aos nossos negócios que achamos que
possam ser de interesse para você por email ou tecnologia semelhante (você pode nos
informar a qualquer momento, se você não precisar mais comunicações de marketing);
(k)
fornecer a terceiros informações estatísticas sobre nossos usuários (mas esses
terceiros não serão capazes de identificar qualquer usuário individual a partir dessa
informação);
(l)
lidar com perguntas e queixas feitas por ou sobre você relativos ao nosso site;
(m)
manter nosso site seguro e prevenir a fraude;
(n)
verificar o cumprimento dos termos e condições que regem a utilização do nosso site
(incluindo monitoramento de mensagens particulares enviadas através do nosso site de
serviço de mensagens privado).
4.3
Se você enviar informações pessoais para publicação em nosso site, vamos publicar
e utilizar essa informação em conformidade com a licença que você nos conceder.
4.4
Suas configurações de privacidade podem ser usadas para limitar a publicação de
suas informações em nosso site, e pode ser ajustado usando controles de privacidade no
site.
4.5
Nós não vamos, sem o seu consentimento expresso, fornecer suas informações
pessoais a terceiros para fins de marketing direto ou o seu qualquer outro terceiro.
4.6
Todas as nossas transações financeiras site são processadas através do nosso
provedor de serviços de pagamento, o PagSeguro. Você pode rever a política de
privacidade do provedor em https://pagseguro.uol.com.br/registration/contractPF.jhtml.
Vamos compartilhar informações com nosso provedor de serviços de pagamento apenas na
medida do necessário para efeitos de processamento de pagamentos que você faz através
do nosso site.
5.
Divulgação de informações pessoais
5.1
Podemos divulgar suas informações pessoais para qualquer um dos nossos
funcionários, executivos, seguradores, consultores profissionais, agentes, fornecedores ou
subcontratados, na medida em que seja razoavelmente necessário para os fins
estabelecidos na presente política.

5.2
Podemos revelar suas informações pessoais a qualquer membro do nosso grupo de
empresas (o que significa nossas subsidiárias, nossa holding final e todas as suas
subsidiárias), na medida em que seja razoavelmente necessário para os fins estabelecidos
na presente política.
5.3
Podemos revelar suas informações pessoais:
(a)
na medida em que somos obrigados a fazêlo por lei;
(b)
no âmbito de eventuais processos judiciais em curso ou futuros;
(c)
a fim de estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo o
fornecimento de informações a terceiros para efeitos de prevenção da fraude e redução de
risco de crédito);
(d)
para o comprador (ou potencial comprador) de qualquer negócio ou ativo que
estamos (ou está contemplando) vendendo; e
(e)
a qualquer pessoa que se razoavelmente acreditarmos que poderá recorrer a um
tribunal ou outra autoridade competente para a divulgação de que as informações pessoais
em que, em nossa opinião razoável, tal tribunal ou autoridade seria razoavelmente
propensos a condenar a divulgação dessas informações pessoais.
5.4
Salvo o disposto na presente política, não vamos fornecer suas informações
pessoais a terceiros.
6.
Transferências internacionais de dados
6.1
Informações que coletamos podem ser armazenadas e processadas e transferidos
entre qualquer um dos países em que operamos, a fim de nos permitir utilizar as
informações de acordo com esta política.
6.2
As informações pessoais que você publicar no nosso site ou enviar para publicação
em nosso site podem estar disponíveis, através da Internet, em todo o mundo. Nós não
podemos impedir o uso ou uso indevido dessas informações por outras pessoas.
6.4
Você concorda expressamente com as transferências de informações pessoais
descritas nesta Seção 6.
7.
Retendo informações pessoais
7.1
Esta Seção 7 enuncia as nossas políticas de retenção de dados e procedimentos,
que são projetados para ajudar a garantir o cumprimento de nossas obrigações legais em
relação à retenção e eliminação de informações pessoais.
7.2
As informações pessoais que processamos para qualquer fim ou fins não devem ser
conservadas por mais tempo do que é necessário para esse efeito ou essas finalidades.
7.3
Sem prejuízo da secção 7.2, que normalmente vai apagar dados pessoais
abrangidos pelas categorias fixadas abaixo na data / hora definidas a seguir:
(a)
notificações serão excluídas em um mês;
(b)
redações poderão ser excluídas após 60 dias de seu envio, juntamente com as
notas, correções e comentários a ela relacionados.
7.4
Não obstante as outras disposições da presente Seção 7, vamos conservar os
documentos (incluindo documentos electrônicos) que contenham dados pessoais:
(a)
na medida em que somos obrigados a fazêlo por lei;
(b)
se acreditarmos que os documentos podem ser relevantes para qualquer processo
judicial em curso ou futuros; e

(c)
a fim de estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo o
fornecimento de informações a terceiros para efeitos de prevenção da fraude e redução de
risco de crédito).
8.
Segurança de informações pessoais
8.1
Iremos tomar as precauções técnicas e organizacionais razoáveis para evitar a
perda, mau uso ou alteração de suas informações pessoais.
8.2
Nós iremos armazenar todas as informações pessoais que você fornece em nossos
servidores seguras (por senha e protegidos por firewall).
8.3
Todas as transações financeiras eletrônicas firmadas através do nosso site serão
protegidas por tecnologia de criptografia.
8.4
Você reconhece que a transmissão de informações através da internet é
inerentemente insegura, e não podemos garantir a segurança dos dados enviados através
da internet.
8.5
Você é responsável por manter a senha que você usa para acessar nosso site
confidenciais; não vamos pedir a sua senha (exceto quando você efetuar login em nosso
site).
9.
Alterações
9.1
Nós podemos atualizar esta política de tempos em tempos pela publicação de uma
nova versão no nosso site.
9.2
Você deve verificar esta página ocasionalmente para garantir que está satisfeito com
as mudanças a esta política.
9.3
Podemos notificálo de alterações a esta política por email ou através do sistema de
mensagens privadas em nosso site.
10.
Seus direitos
10.1 Você pode instruirnos para lhe fornecer qualquer informação pessoal que temos
sobre você; fornecimento dessas informações estará sujeito a:
(a)
o pagamento de uma taxa; e
(b)
o fornecimento de prova adequada de sua identidade (para este fim, vamos
geralmente aceitar uma fotocópia de seu passaporte certificada por um advogado ou banco
mais uma cópia original de uma conta de serviço público mostrando seu endereço atual).
10.2 Podemos reter informação pessoal que você solicitar, na medida permitida por lei.
10.3 Você pode instruirnos a qualquer momento para não processar os seus dados
pessoais para fins de marketing.
10.4 Na prática, normalmente você vai ou concordar expressamente com antecedência
para o nosso uso de suas informações pessoais para fins de marketing, ou iremos
fornecerlhe a oportunidade de optar por sair do uso de suas informações pessoais para fins
de marketing.
11.
Sites de terceiros
11.1 Nosso site inclui links para, e detalhes de, sites de terceiros.
11.2 Nós não temos nenhum controle sobre, e não somos responsáveis por, as políticas
e práticas de privacidade de terceiros.

12.
Atualização de informações
12.1 Por favor, deixenos saber se as informações pessoais que temos sobre você
precisam ser corrigidas ou atualizadas.
13.
Cookies
13.1 Nosso site usa cookies.
13.2 Um cookie é um arquivo que contém um identificador (uma sequência de letras e
números) que é enviado por um servidor web para um navegador web e é armazenado pelo
navegador. O identificador é então enviado de volta para o servidor cada vez que o
navegador solicita uma página do servidor.
13.3 Os cookies podem ser "persistentes" ou " de sessão”: um cookie persistente será
armazenado por um navegador web e permanecerá válido até à sua data de expiração
conjunto, a não ser excluídos pelo usuário antes do prazo de validade; um cookie de
sessão, por outro lado, irá expirar no final da sessão do usuário, quando o navegador da
web está fechada.
13.4 Os cookies não contêm normalmente qualquer informação que identifique
pessoalmente um usuário, mas as informações pessoais que armazenamos sobre você
pode estar ligada à informação armazenada e obtida a partir de cookies.
13.5 Excluir os cookies terá um impacto negativo sobre a usabilidade de muitos sites.
14.
14.1
14.2
14.3

Nossas informações
Este site é de propriedade e operado por redacaoonline.com.br.
Nosso principal endereço de negócios está em Natal, Rio Grande do Norte.
Você pode nos contactar por email para contato@redacaoonline.com.br.

