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Ortobrasil Colombo

INTRODUÇÃO

Sinta-se bem-vindo site da Ortobrasil Colombo.

Queremos que saiba que te respeitamos muito e por isso é nossa prioridade
cuidarmos da sua privacidade. Sendo assim esclareceremos nessa Política
de Privacidade e como são e serão tratadas as informações que você nos
disponibilizou ao adquirir seu acesso a qualquer de nossos sites.

Ao acessar o site Ortobrasil Colombo, você deve estar ciente de que o
mesmo poderá conter links para outros endereços eletrônicos, os quais
podem ter políticas de privacidade próprias, e, portanto, diferentes das que
aplicamos.

INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS

À exceção de seu nome completo, telefone e e-mail, a Ortobrasil Colombo
não fica com estes dados armazenados em seu servidor e não os utiliza
para nenhum fim que não o de completar a operação e conferir o acesso
Serviços de Coaching contratado.

Em hipótese alguma a Ortobrasil Colombo comercializa ou autoriza que os
seus dados sejam comercializados ou cedidos de qualquer forma a terceiros
estranhos à relação comercial.
Coleta automática de dados. Tendo ou não se cadastrado em algum dos
nossos websites, poderá coletar dados enquanto você navega , dados esses
que não te identificam
pessoalmente, como velocidade de conexão, endereço de IP, localização
geográfica, etc.
Cookies. Ao navegar em nossas páginas, poderemos utilizar uma tecnologia
comum na rede internacional de computadores, chamada “cookies”,
através dos quais são armazenadas algumas informações em seu
computador. Este armazenamento possibilita uma maior facilidade de
navegação, em muitos casos, uma experiência personalizada para você.
A maioria dos navegadores permitem que você apague esses arquivos de
seu computador, no entanto, caso o usuário configure seu navegador para
bloquear os cookies, a experiência de navegação poderá restar
prejudicada.

Depoimentos. A Ortobrasil Colombo pode postar em seu Website ou redes
sociais
depoimentos ou conteúdos os quais podem conter informações sobre
nossos usuários. Esteja ciente de que, ao concordar com os Termos de
Serviço aplicáveis ao site e Serviços de Odontologia adquirido, você está
dando seu consentimento à Ortobrasil Colombo para publicar qualquer
depoimento, post, comentário, imagem, vídeo, nome e qualquer outro tipo
de representação.



USO DE SUAS INFORMAÇÕES

De uma forma geral, o uso de suas informações não nos permitirá
individualizar você e será usada, numa base estatística para aprimorar os
nossos serviços e, possibilitar que os nossos
clientes desfrutem ao máximo de todos os conteúdos que com muito
cuidado preparamos para você.

É importante saber que a Ortobrasil Colombo poderá compartilhar essas
informações com fornecedores de conteúdo do serviço, associados,
parceiros, patrocinadores, coligadas, filiais e outras entidades, de forma
não-pessoal, a fim de mapear dados demográficos, preferências gerais
entre os usuários ou para outros fins. Esta informação pode incluir dados de
uso e demográficos, informações pessoais (como seu endereço de e-mail),
etc.
A fim de te manter sempre informada e atualizada, poderemos enviar
e-mails e mesmo anúncios que são necessários para a administração de
nosso Website e Serviço.

Exclusão da lista – Após o cadastro você passa a receber com prioridade
nosso conteúdo, no entanto, tem toda a liberdade de se retirar a partir do
momento que não quiser mais fazer parte de qualquer lista de transmissão
de e-mail, Whatsapp , Messenger, Facebook e Instagram. Essa opção estará
disponível em um link no rodapé dos próprios que enviar-mos para você.

Também podemos manter contato por meio das redes sociais como
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger. Para que isso ocorra,
procuramos trabalhar com terceiros que prestam serviços, que podem
incluir serviços de natureza administrativa como hospedagem do website,
processamento de pedidos, liberação de cartão de crédito, análise de dados,
etc. Como já informado, algumas dessas informações do usuário poderão
ser compartilhadas com estes terceiros, a fim de viabilizar o serviço a ser
prestado. A Ortobrasil Colombo procura impor obrigações de
confidencialidade aos mesmos, a fim de proteger as informações de seus
usuários.

Caso o cliente deseje desativar sua conta, a Ortobrasil Colombo poderá
reter alguma informação associada com as informações do perfil por um
tempo comercialmente razoável para backup, arquivamento e/ou mesmo
fins de auditoria.

SEGURANÇA

A segurança de seus dados pessoais é muito importante para nós. Assim,
serão utilizadas as melhores práticas disponíveis no mercado para proteger
as informações pessoais coletadas.
É indispensável, todavia que você como cliente faça sua parte para ajudar a
Ortobrasil Colombo a te proteger, por isso, mantenha sua senha sempre em
segurança e principalmente, não compartilhe seu login e senha com mais
ninguém, pois seu acesso é pessoal, transitório e intransferível.

DA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO



Toda informação oferecida por você para acessar o site, seus serviços,
produtos e conteúdos deverá ser verdadeira, sendo sua responsabilidade
garantir a autenticidade de todos os dados que informar através do
preenchimento dos formulários disponibilizados sob as penas da lei.

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Caso tenha alguma pergunta relacionada a esta Política de Privacidade ou
deseje entrar em contato por outro motivo, envie um e-mail para:
contato@ortobrasilcolombo.com.br

Um forte abraço e uma ótima experiência.

mailto:contato@ortobrasilcolombo.com.br

