Política de privacidade
Estamos empenhados em salvaguardar a privacidade dos
visitantes do nosso site; Esta política define como trataremos
suas informações pessoais.
Nosso site usa cookies. Ao utilizar o nosso site e concordar
com esta política, você concorda com o uso de cookies de
acordo com os termos desta política.
Quais são as informações que coletamos?
Podemos coletar, armazenar e usar os seguintes tipos de
informações pessoais:
(a) informações sobre seu computador e sobre suas visitas e
uso deste site (incluindo [seu endereço IP, localização
geográfica, tipo e versão do navegador, sistema operacional,
referência fonte, duração da visita, page views, navegação do
site e [detalhes]]);
(b) informações relacionadas a quaisquer transações realizadas
entre você e nós em ou em relação a este site, incluindo
informações relacionadas a quaisquer compras que você fizer de
nossos produtos ou serviços (incluindo [detalhes]);]
(c) informações que você nos fornecer para fins de registro
conosco (incluindo [detalhes]);]
(d) informações que você nos forneceu com a finalidade de
assinar nossos serviços, notificações por e-mail e / ou
boletins informativos (incluindo [detalhes]);]
(e) qualquer outra informação que você escolher enviar para
nós; e
Cookies
Um cookie consiste em informações enviadas por um servidor da
Web para um navegador da Web e armazenadas pelo navegador. A

informação é então enviada de volta ao servidor toda vez que o
navegador solicita uma página do servidor. Isso permite que o
servidor da web identifique e rastreie o navegador web.
Podemos [usar] [ambos] [cookies de “sessão”] [e cookies
“persistentes”] no site. [Usaremos os cookies da sessão para:
acompanhar você enquanto você navega no site; e [outros usos].
[Usaremos os cookies persistentes para: permitir que nosso
site o reconheça quando você nos visitar; e [outros usos].]
[Os cookies da sessão serão excluídos do seu computador quando
você fechar o navegador.] [Os cookies persistentes
permanecerão armazenados no seu computador até serem excluídos
ou até que atinjam uma data de expiração especificada. ]
[Usamos

o

Google

Analytics

para

analisar

o

uso

deste

website. O Google Analytics gera estatísticas e outras
informações sobre o uso do site por meio de cookies, que são
armazenados nos computadores dos usuários. As informações
geradas relativas ao nosso site são usadas para criar
relatórios sobre o uso do site. O Google armazenará essas
informações. A política de privacidade do Google está
disponível em: http://www.google.com/privacypolicy.html.]
Nossos parceiros / prestadores de serviços de pagamento também
podem enviar cookies para você.
A maioria dos navegadores permite que você rejeite todos os
cookies, enquanto alguns navegadores permitem que você rejeite
apenas cookies de terceiros. Por exemplo, no Internet
Explorer, você pode recusar todos os cookies clicando em
“Ferramentas”, “Opções da Internet”, “Privacidade” e
selecionando “Bloquear todos os cookies” usando o seletor
deslizante. Bloquear todos os cookies, no entanto, terá um
impacto negativo sobre a usabilidade de muitos sites,
[incluindo este].
Usando sua informação pessoal

As informações pessoais enviadas a nós por meio deste site
serão usadas para os fins especificados nesta política de
privacidade ou em partes relevantes do site.
Podemos usar suas informações pessoais para:
(a) administrar o site;
(b) melhorar sua experiência de navegação, personalizando o
site;
(c) permitir o uso dos serviços disponíveis no site;
(d) enviar para você os bens comprados através do site, e
fornecer a você os serviços adquiridos através do site;
(e) enviar declarações e faturas para você e cobrar pagamentos
de você;
(f) enviar-lhe comunicações comerciais gerais (sem marketing);
(g) enviar-lhe notificações por e-mail que tenha solicitado
especificamente;
(h) enviar-lhe o nosso boletim informativo e outras
comunicações de marketing relacionadas aos nossos negócios ou
aos negócios de terceiros cuidadosamente selecionados que
acreditamos ser de seu interesse por correio ou, onde você
concordou especificamente com isso, por e-mail ou similar
tecnologia (você pode nos informar a qualquer momento se não
precisar mais de comunicações de marketing);
(i) lidar com consultas e reclamações feitas por ou sobre você
relacionadas
Quando você
nosso site,
acordo com a

ao site; e
enviar informações pessoais para publicação em
publicaremos e usaremos essas informações de
licença concedida a nós.

Nós não iremos, sem o seu consentimento expresso, fornecer
suas informações pessoais a terceiros para fins de marketing
direto.
Todas as transações financeiras do nosso site são tratadas
através do nosso provedor de serviços de pagamento,
eadbox.com. Você pode rever a política de privacidade
eadbox.com em eadbox.com. Nós compartilharemos informações com

o eadbox.com apenas na medida necessária para o propósito de
processar pagamentos que você fizer através do nosso site e
lidar com reclamações e consultas relacionadas a tais
pagamentos.
Divulgações
Podemos divulgar informações sobre você a qualquer um de
nossos funcionários, executivos, agentes, fornecedores ou
subcontratados na medida do razoavelmente necessário para os
fins definidos nesta política de privacidade.
Além disso, podemos divulgar suas informações pessoais:
(a) na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei;
(b) em conexão com qualquer processo legal ou possível
processo legal;
(c) para estabelecer, exercer ou defender nossos direitos
legais (incluindo o fornecimento de informações a terceiros
para fins de prevenção de fraudes e redução do risco de
crédito);
(d) ao comprador (ou potencial comprador) de qualquer negócio
ou ativo que estamos (ou estamos contemplando) vendendo; e
(e) a qualquer pessoa que razoavelmente acreditamos poder
recorrer a um tribunal ou outra autoridade competente para
divulgação de tal informação pessoal quando, na nossa opinião
razoável, tal tribunal ou autoridade possa razoavelmente
ordenar a divulgação dessa informação pessoal.
Exceto conforme previsto nesta política de privacidade, não
forneceremos suas informações a terceiros.
Transferências internacionais de dados
As informações fornecidas por você podem ser transferidas para
países que não possuem leis de proteção de dados equivalentes
às que estão em vigor em nossa jurisdição de origem.
Além disso, as informações pessoais que você enviar para
publicação no site serão publicadas na Internet e podem estar

disponíveis, via Internet, em todo o mundo. Não podemos
impedir o uso ou uso indevido de tais informações por
terceiros.
Você concorda expressamente
informações pessoais.
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transferências

de

Segurança de suas informações pessoais
Tomaremos precauções técnicas e organizacionais razoáveis 
para evitar a perda, uso indevido ou alteração de suas
informações pessoais.
Armazenaremos todas as informações pessoais que você fornecer
em nossos servidores seguros (protegidos por senha e
firewall). Todas as transações eletrônicas que você fizer ou
receber de nós serão criptografadas usando a tecnologia SSL.
Evidentemente, a transmissão de dados pela internet é
inerentemente insegura e não podemos garantir a segurança dos
dados enviados pela Internet.
Você é responsável por manter sua senha e detalhes do usuário
confidenciais. Não solicitaremos sua senha (exceto quando você
fizer se login no site).
Alterações de política
Podemos atualizar esta política de privacidade de tempos em
tempos publicando uma nova versão em nosso site. Você deve
verificar esta página ocasionalmente para garantir que está
satisfeito com as alterações.
Também podemos notificá-lo de alterações na nossa política de
privacidade por email.
Seus direitos
Você pode nos instruir a fornecer a você qualquer informação
pessoal que tenhamos sobre você. Podemos reter tais

informações pessoais na medida permitida por lei.
Você pode nos instruir a não processar suas informações
pessoais para fins de marketing por e-mail a qualquer
momento. Na prática, você geralmente concorda expressamente
com antecedência com o uso de suas informações pessoais para
fins de marketing, ou nós lhe daremos a oportunidade de optar
pelo uso de suas informações pessoais para fins de marketing.
Cumprimos os requisitos de manuseio de dados da GDPR e
honramos a solicitação do usuário para exportar dados
pessoais, bem como a remoção de dados pessoais do usuário.
Sites de terceiros
O site contém links para outros sites. Nós não somos
responsáveis pelas políticas de privacidade ou práticas de
sites de terceiros.
Por favor, deixe-nos saber se as informações pessoais que
mantemos sobre você precisam ser corrigidas ou atualizadas.
Contato
Se você tiver alguma dúvida sobre esta política de privacidade
ou sobre o tratamento de suas informações pessoais, escrevanos por email para entrar em contato com eplscb@terra.com.br
com ou por correio para a Rua Alberto Nascimento Jr., 178, b.
3, apto. 21, CEP: 05595-040 São Paulo – S.P. Brasil.

