POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Respeitando a privacidade de cada visitante em nosso site, adotamos políticas que visem a
proteção e preservação dos dados aqui coletados.
Declaramos que a presente Política de Privacidade está em total acordo com a Lei Geral de
Proteção de Dados e demais legislações pertinentes, reforçando nosso compromisso de
proteção e inviolabilidade dos dados de nossos usuários.
Aqui o usuário será informado acerca do tipo de dados coletados e como eles são usados. Você
também saberá como pode verificar a exatidão destas informações ou solicitar que a exclusão
destes dados.
1. Coleta, uso e processamento de dados pessoais
Ao visitar nosso site, certos dados são automaticamente armazenados nos nossos servidores
para fins de administração do sistema, estatísticos ou backup. Estes dados englobam o nome
do seu provedor de Internet, em alguns casos seu endereço IP, a versão do software do seu
browser, o sistema operacional do computador usado para acessar nosso site, o site que está
usando para nos visitar, os sites que você visita enquanto está conosco e, se aplicável,
quaisquer termos de busca que estiver usando para encontrar o nosso site. Dependendo das
circunstâncias, esses dados podem permitir que algumas conclusões sejam tiradas acerca de
certos visitantes do site. Entretanto, nenhuma informação de natureza pessoal será usada
neste contexto. Esses dados são usados unicamente depois de terem sido apresentados de
maneira anônima. Caso sejam transferidos dados a um provedor externo, medidas técnicas e
organizacionais serão tomadas para garantir que a sua transmissão ocorra em conformidade
com os regulamentos legais de proteção de dados.
Caso você voluntariamente nos forneça dados pessoais, não os usaremos, processaremos ou
transferiremos, além dos limites permitidos por estatuto ou definidos por você em sua
declaração de consentimento. Além disso, só transferiremos os seus dados se formos
obrigados a isso por ordem judicial.
Quaisquer alterações desta Declaração de Privacidade serão publicadas nesta página. Isto
permite que você se mantenha informado, a qualquer hora, sobre quais dados estamos
armazenando e como os coletamos e utilizamos.
2. Segurança
Declaramos que todos os seus dados serão armazenados com segurança, e que adotaremos
todas as medidas de precaução para proteger seus dados contra perdas, abusos ou alterações.
3. Cookies
Usamos cookies para permitir que você obtenha mais do nosso site. Os cookies são pequenas
unidades de dados temporariamente armazenadas no disco rígido do computador pelo
navegador, necessárias para navegar no nosso site. Eles não contêm informações pessoais
sobre você e não pode usá-lo para identificar um usuário individual. Um cookie geralmente
inclui um identificador exclusivo, que é um número anônimo (gerado aleatoriamente)
armazenado em seu dispositivo. Alguns expiram no final da sessão do seu site, outros
permanecem no seu computador por mais tempo.

As informações contidas em cookies são utilizadas para melhorar os serviços de navegação por
exemplo:


Permitir que um serviço reconheça sua máquina, para que você não precise fornecer
as mesmas informações várias vezes ao realizar uma tarefa ou durante uma sessão,
por exemplo, preenchendo um formulário ou uma pesquisa online.



Dando suporte à funcionalidade Minha Coleção



Permitindo que o reprodutor de vídeo funcione adequadamente



Medindo quantas pessoas estão utilizando os serviços, permitindo que a utilização de
tais serviços seja facilitada e garantindo que haja capacidade suficiente para manter
sua agilidade; analisando dados anônimos para nos ajudar a compreender como as
pessoas interagem com os diferentes aspectos de nossos serviços online para que
possamos aprimorá-los

Por fim, nos reservamos ao direito de alterar a qualquer tempo os termos e condições deste
contrato, que será sempre exibido a todos que acessarem este documento através do site.

