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POLITÍCA DE PRIVACIDADE   

 

Informações do Usuário 

Suas informações são importantes, pois nos ajudam a tornar o site um lugar melhor e 

cada vez mais direcionado a você, usuário, na busca de sua total satisfação. 

Preocupação com sua privacidade 

Nossa política de privacidade visa assegurar a garantia de que, quaisquer informações 

relativas aos usuários, não serão fornecidas, publicadas ou comercializadas em 

quaisquer circunstâncias. 

Quais e como coletamos informações? 

Nós obtemos informações dos usuários de duas maneiras: Através de formulário de 

contato e Cookies. 

 Formulário de Contato:  

Quando você solicita informações sobre uma obra ou entra em contato em nosso site, 

será solicitado seu: nome, e-mail, endereço, número de telefonar. Entretanto, você 

pode nos visitar anonimamente e nos contatar via e-mail. 

 

 Cookies 

Nosso site coleta informações através de cookies (informações enviadas pelo servidor 

ao computador do usuário, para identificá-lo).  

 

Os cookies servem unicamente para controle interno de audiência e de navegação e 

jamais para controlar, identificar ou rastrear preferências do internauta, exceto quando 

este desrespeitar alguma regra de segurança ou exercer alguma atividade prejudicial 

ao bom funcionamento do site, como por exemplo de tentativas de hackear o serviço. 

A aceitação dos cookies pode ser livremente alterada na configuração de seu 

navegador. 
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Para que usamos suas informações? 

As informações que coletamos são usadas da seguinte forma:  

 Para personalizar nosso atendimento 

Sua informação nos ajuda a melhor atender suas necessidades individuais. 

 

 Para aprimorar nosso site 

Trabalhamos continuamente para oferecer as melhores ferramentas no nosso site com 

base nas informações que recebemos de você. 

 

 Para melhorar o atendimento ao cliente.  

Sua informação nos ajuda mais a dar uma resposta mais eficaz às suas solicitações de 

serviço pedidos de atendimento. 

 

 Para o envio de e-mails periódicos 

O endereço de e-mail que você nos fornece, pode ser usado para lhe enviarmos 

informações sobre nossos lançamentos e promoções. 

Nota: A qualquer momento você poderá solicitar o cancelamento do recebimento de 

nossos e-mails. Nós incluímos um botão com as instruções na parte final de cada e-mail. 

Como protegemos suas informações? 

Todos os dados pessoais informados ao nosso site são armazenados em um banco de 

dados reservado e com acesso restrito a alguns funcionários habilitados, que são 

obrigados, por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não utilizá-las 

inadequadamente. 

 

Seu Consentimento 

Utilizando nosso site, você está concordando com a nossa Política de Privacidade. 

 

Mudanças na nossa Política de Privacidade 

A nossa Política de Privacidade está sujeita a mudanças sem aviso prévio, portanto é 

recomendado a verificação temporária das alterações nessa página. 
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