POLÍTICA DE PRIVACIDADE
INFORMAÇÕES
Respeitamos sua privacidade e esta Polí�ca de Privacidade explica como coletamos, usamos,
divulgamos e protegemos suas informações, quando você entra em contato conosco. Por favor,
leia com cuidado. Se você não concorda com os termos desta polí�ca de privacidade, não
acesse o site.
Reservamos o direito de fazer alterações nesta Polí�ca de Privacidade a qualquer momento e
por qualquer mo�vo. Iremos alertá-lo sobre quaisquer alterações, atualizando a data da “Úl�ma
atualização” deste documento. Quaisquer alterações ou modiﬁcações entrarão em vigor
imediatamente após a publicação da Polí�ca de Privacidade atualizada no Site, e você renuncia
ao direito de receber um aviso especíﬁco de cada alteração ou modiﬁcação.
Recomendamos que você reveja periodicamente esta Polí�ca de Privacidade para se manter
informado sobre as atualizações. Será considerado que você foi informado, estará sujeito e
aceitou as mudanças em qualquer Polí�ca de Privacidade revisada por seu uso con�nuado do
Site após a data de publicação revisada.
COLETA DE SUAS INFORMAÇÕES
Podemos coletar informações sobre você de várias maneiras. As informações que podemos
coletar no Site incluem:
Dados pessoais
Informações de iden�ﬁcação pessoal, como seu nome, endereço de e-mail, número de telefone
e informações demográﬁcas, como sua idade, sexo, cidade natal e interesses, que você
voluntariamente nos fornece [quando pede um orçamento (pelo formulário, contato de e-mail
ou pelo robot do site), se cadastra em nossa newsle�er ou entra em contato via Whatsapp], ou
seja, quando você opta por par�cipar de várias a�vidades relacionadas ao Site . Você não tem
nenhuma obrigação de nos fornecer informações pessoais de qualquer �po, no entanto, sua
recusa em fazê-lo pode impedi-lo de usar certos recursos do Site.
Dados Derivados
Informações que nossos servidores coletam automa�camente quando você acessa o Site, como
seu endereço IP, �po de navegador, sistema operacional, horários de acesso e as páginas que
você visualizou diretamente antes e depois de acessar o Site. Se você acessar o site via mobile,
essas informações também podem incluir o nome e �po do seu disposi�vo, seu sistema
operacional, seu número de telefone, seu país, suas cur�das e respostas a uma postagem e
outras interações com nossas redes sociais aplica�vo e outros usuários via servidor arquivos de
log, bem como qualquer outra informação que você decida fornecer acesso a cada permissão
individual. Para obter mais informações sobre as permissões do Facebook, consulte a página de
referência de permissões do Facebook.
USO DE SUAS INFORMAÇÕES
Ter informações precisas sobre você nos permite fornecer uma experiência tranquila, eﬁciente
e personalizada. Especiﬁcamente, podemos usar as informações coletadas sobre você por meio
do Site para:

Administrar sorteios, promoções e concursos.
Auxiliar a aplicação da lei e responder a intimações.
Entregar publicidade direcionada, cupons, boletins informativos e outras informações sobre
promoções e o Site para você.
E-mail sobre sua conta.
Aumentar a eficiência e operação do Site.
Monitore e analise o uso e as tendências para melhorar sua experiência com o Site.
Notificá-lo sobre atualizações do Site.
Oferecer novos produtos, serviços e / ou recomendações para você.
Execute outras atividades de negócios conforme necessário.
Evite transações fraudulentas, monitore contra roubo e proteja contra atividades criminosas.
Solicite feedback e entre em contato com você sobre o uso do Site.
Resolver disputas e solucionar problemas.
Responder a solicitações de serviços ao cliente.
Enviar um boletim informativo.
Solicitar suporte para o Site.
DIVULGAÇÃO DE SUAS INFORMAÇÕES
Podemos compartilhar informações que coletamos sobre você em determinadas situações.
Suas informações podem ser divulgadas da seguinte forma:
Por lei ou para proteger direitos
Se acreditarmos que a divulgação de informações sobre você é necessária para responder a um
processo legal, para investigar ou remediar possíveis violações de nossas políticas ou para
proteger os direitos, propriedade e segurança de terceiros, podemos compartilhar suas
informações conforme permitido ou exigido por qualquer lei, regra ou regulamento aplicável.
Isso inclui a troca de informações com outras entidades para proteção contra fraude e redução
do risco de crédito.
Postagens Online
Quando você publica comentários, contribuições ou outro conteúdo no Site [ou em nossas
redes sociais], suas publicações podem ser visualizadas por todos os usuários e podem ser
distribuídas publicamente fora do Site [e em nossas redes sociais] em perpetuidade.
Contatos de mídia social
Se você se conectar ao Site por meio de uma rede social, seus contatos na rede social verão seu
nome, foto de perfil e descrições de sua atividade.
Outros Terceiros
Podemos compartilhar suas informações com anunciantes e investidores com o objetivo de
conduzir análises gerais de negócios. Também podemos compartilhar suas informações com
terceiros para fins de marketing, conforme permitido por lei.
Venda ou falência
Se reorganizarmos ou vendermos todos ou parte de nossos ativos, passarmos por uma fusão ou
forem adquiridos por outra entidade, podemos transferir suas informações para a entidade
sucessora. Se fecharmos as portas ou entrarmos em falência, suas informações serão um ativo
transferido ou adquirido por terceiros. Você reconhece que tais transferências podem ocorrer e
que o cessionário pode recusar honrar os compromissos que assumimos nesta Política de
Privacidade.

TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO
Cookies e Web Beacons
Podemos usar cookies, web beacons, pixels de rastreamento e outras tecnologias de
rastreamento no Site para ajudar a personalizar o Site e melhorar sua experiência. Quando você
acessa o Site, suas informações pessoais não são coletadas por meio do uso de tecnologia de
rastreamento. A maioria dos navegadores está configurada para aceitar cookies por padrão.
Você pode remover ou rejeitar cookies, mas esteja ciente de que tal ação pode afetar a
disponibilidade e funcionalidade do Site. Você não pode recusar web beacons. No entanto, eles
podem se tornar ineficazes recusando todos os cookies ou modificando as configurações do seu
navegador da web para notificá-lo cada vez que um cookie é oferecido, permitindo que você
aceite ou rejeite cookies individualmente.
SITES DE TERCEIROS
O Site pode conter links para sites de terceiros e aplicativos de interesse, incluindo anúncios e
serviços externos, que não são afiliados a nós. Depois de usar esses links para sair do Site,
qualquer informação que você fornecer a esses terceiros não será coberta por esta Política de
Privacidade e não podemos garantir a segurança e privacidade de suas informações. Antes de
visitar e fornecer qualquer informação a quaisquer sites de terceiros, você deve se informar
sobre as políticas e práticas de privacidade (se houver) do terceiro responsável por esse site e
deve tomar as medidas necessárias para, a seu critério, proteger a privacidade de suas
informações. Não somos responsáveis pelo conteúdo ou privacidade e práticas e políticas de
segurança de terceiros, incluindo outros sites, serviços ou aplicativos que podem estar
vinculados ao ou a partir do Site.
SEGURANÇA DE SUAS INFORMAÇÕES
Usamos medidas de segurança administrativa, técnica e física para ajudar a proteger suas
informações pessoais. Embora tenhamos tomado medidas razoáveis para proteger as
informações pessoais que você nos fornece, esteja ciente de que, apesar de nossos esforços,
nenhuma medida de segurança é perfeita ou impenetrável e nenhum método de transmissão
de dados pode ser garantido contra qualquer interceptação ou outro tipo de uso indevido.
Qualquer informação divulgada online é vulnerável à interceptação e uso indevido por terceiros
não autorizados. Portanto, não podemos garantir segurança total se você fornecer informações
pessoais.
CONTROLES PARA RECURSOS DO-NOT-TRACK
A maioria dos navegadores da web e alguns sistemas operacionais móveis incluem um recurso
Do-Not-Track (“DNT”) ou configuração que você pode ativar para sinalizar sua preferência de
privacidade de não ter dados sobre suas atividades de navegação online monitorados e
coletados. Nenhum padrão de tecnologia uniforme para reconhecimento e implementação de
sinais DNT foi finalizado. Como tal, atualmente não respondemos aos sinais do navegador DNT
ou qualquer outro mecanismo que comunique automaticamente sua escolha de não ser
rastreado online. Se for adotado um padrão para rastreamento online que devemos seguir no
futuro, iremos informá-lo sobre essa prática em uma versão revisada desta Política de
Privacidade. A maioria dos navegadores da web e alguns sistemas operacionais móveis [e
nossos aplicativos móveis] incluem um Do – Recurso ou configuração não rastreada (“DNT”)
que você pode ativar para sinalizar sua preferência de privacidade para não ter dados sobre
suas atividades de navegação online monitorados e coletados. Se você definir o sinal DNT em
seu navegador, responderemos a esses sinais de navegador DNT.
OPÇÕES RELATIVAS ÀS SUAS INFORMAÇÕES
E-mails e Comunicações

Se você não deseja mais receber correspondência, e-mails ou outras comunicações nossas, você
pode cancelar o recebimento por:
Remoção de cadastro, diretamente no e-mail recebido, no link que ﬁca no rodapé de cada email enviado; Entre em contato conosco usando as informações de contato fornecidas abaixo.
Se você não deseja mais receber correspondência, e-mails ou outras comunicações de terceiros,
é responsável por contatá-los diretamente.
CONTATE-NOS
Se você �ver perguntas ou comentários sobre esta Polí�ca de Privacidade, entre em contato
conosco.

