Política de

Privacidade

Proteger a sua privacidade
é a nossa maior prioridade

A seguir, gostaríamos de informá-lo sobre as precauções que
tomamos para proteger os dados que você nos fornece.
Além disso, informaremos quais os dados que coletamos e como
armazenamos e processamos essas informações.

Nossas medidas de segurança
A Tecnocorp , em sincronia com as melhores práticas da Internet, e seguindo o
apelo de seus usuários, manifesta publicamente sua Política de Privacidade.
Assumimos compromisso de proteger toda e qualquer informação de seus usuários
- exceto mediante autorização formal e escrita concedida por estes -, garantindo a
privacidade de seus dados pessoais (nome, endereço, endereço de email, provedor
de serviços de Internet, telefone, ou quaisquer outras informações pessoais que
possam ser coletadas).
Portanto, todos os seus dados pessoais serão utilizados somente para sua
identificação em áreas que possuem conteúdo restrito e, caso você tenha solicitado,
também usaremos seus dados para lhe manter informado sobre serviços,
novidades e benefícios da Tecnocorp. Vale salientar que você terá a opção de
cancelar o recebimento de tais comunicados, a qualquer momento, através do
mecanismo de “opt-out” existente em todos os emails enviados.
Suas informações não serão comercializadas,
alugadas ou compartilhadas sem sua prévia
autorização. Todas as informações constantes no
banco de dados são de propriedade exclusiva de
nossos clientes e são tratadas como o nosso ativo
digital mais valioso, sendo protegidas por
dispositivos técnicos e legais em consonância com
a legislação vigente.
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Quais são as informações que
coletamos?
Para todas as informações que coletamos dos usuários que visitam o nosso site,
dos nossos clientes, dos destinatários de nossos clientes, além de nossos afiliados,
vale sempre a mesma política: utilizamos essas informações somente para efetuar
as solicitações e para realizar os nossos serviços de e-mail marketing. Para isso,
observamos as legislações em vigor, além do Código de Autorregulamentação Para
Prática De E-mail Marketing.
A seguir, informaremos quais os dados que coletamos e como armazenamos essas
informações.
As diretrizes legais exigem que armazenemos em nosso sistema as suas
informações pessoais, como endereços válidos de e-mail e postal para contato.
(Endereço postal para a localização de fato do imóvel da pessoa ou da empresa.)
Este endereço fará então parte da assinatura dos e-mails que você passará a enviar
aos seus destinatários através do nosso serviço de e-mail marketing. Isso também
se aplica a autoresponders e newsletters. Não compartilharemos, em hipótese
alguma, seu endereço com terceiros.
O seu endereço de e-mail pessoal não será mostrado aos seus destinatários nos
envios de autoresponder e newsletter. Não compartilharemos, em hipótese alguma,
seu endereço eletrônico a terceiros. Nessa seção você encontra mais informações
sobre os benefícios de ter o seu próprio endereço de e-mail da Tecnocorp.
Os dados pessoais de nossos clientes são armazenados em servidores altamente
seguros e com rigorosas medidas de precaução – e isso vale para todos os dados de
nossos clientes. As informações fornecidas a nós não serão, em hipótese alguma,
vendidas, locadas ou colocadas à disposição de terceiros.
Ao se inscrever como novo usuário/assinante no formulário de inscrição,
armazenamos essas informações nos nossos bancos de dados. Antes de os
nossos clientes poderem enviar os primeiros e-mails aos destinatários, é necessário
que eles confirmem seus endereços de e-mail por meio do método de opt-in.
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Cookies

Cookies são arquivos pequenos de texto que armazenam as nossas informações
web automaticamente no seu computador –(isso se você permitir cookies em seu
navegador) . Nós armazenamos cookies para proporcionar aos nossos afiliados,
nossos clientes e aos visitantes dos nossos clientes uma grande variedade de
recursos, além de um serviço excelente. Assim, fazemos com que a navegação não
só nos nossos próprios sites, mas também nos sites dos nossos clientes seja uma
experiência agradável a todos que participam dos nossos projetos.
As informações que coletamos através dos cookies são armazenadas com as
mesmas medidas de segurança que adotamos para as outras informações.
Utilizamos esses dados apenas no contexto que foi estabelecido por esta Política de
Privacidade.
Você pode configurar o seu navegador a qualquer hora para definir como os cookies
devem funcionar. Por exemplo, você pode impedir que o nosso site grave cookies
no seu computador. Além disso, você pode sempre apagar os cookies que foram
gravados pelo nosso site no seu computador quando você visitou a nossa página.
Observe, no entanto, que neste caso nem todas as funções do nosso site estarão
disponíveis.
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Google Analytics
Utilizamos em nosso website o Google Analytics, um serviço de análise de sites
oferecido pela Google Inc. ("Google"). Google Analytics também utiliza cookies para
saber como os nossos visitantes navegam no nosso site. As informações sobre a
forma como você navega no nosso site (incluindo o seu endereço IP) são captadas
pelos cookies, enviadas e armazenadas em um servidor da Google nos EUA.
A Google usa essas informações para avaliar como você utiliza o nosso site,
organizando boletins sobre a movimentação da página, a fim de fornecer mais
materiais e serviços relacionados ao uso da internet. Sendo requisitada por lei, a
Google pode transmitir essas informações a terceiros, ou ainda caso terceiros
tenham sido contratados pela Google para processar esses dados.
Em caso algum, a Google irá relacionar o seu endereço IP com outras informações
de seu banco dados. Ao utilizar este site, portanto, você estará de acordo com o
processamento dos dados que a Google levantou sobre você, na forma descrita
anteriormente e para os fins acima mencionados.
Mais informações sobre a tecnologia utilizada pela Google você encontra em
www.google.com/analytics.
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YouTube e Facebook
YouTube - Nos nossos sites, oferecemos vários vídeos educativos – que também
postamos no YouTube. Assim como a maioria dos sites, YouTube também utiliza
cookies para coletar informações sobre as pessoas que assistem aos seus vídeos.
YouTube utiliza cookies para fazer estatísticas dos vídeos, evitar estelionatos e
facilitar o manuseamento do site.
Mais detalhes sobre o uso de cookies no YouTube, veja a Política de Privacidade do
Youtube.
Facebook - Nos nossos sites, utilizamos plug-ins da rede social Facebook, que é
administrada pela Facebook Inc. ("Facebook"). Quando você visita páginas do nosso
site que contêm esses plug-ins, a conexão com os servidores do Facebook é
estabelecida e o plug-in é reproduzido no site através de uma mensagem ao seu
navegador. Desta maneira, os servidores do Facebook recebem as informações
sobre as páginas do nosso site que você visitou. Se você estiver conectado com o
Facebook, essas informações serão relacionadas à sua conta pessoal pelo próprio
Facebook. Ao utilizar as funções do plug-in (por exemplo, se você clicar no botão
"eu curti isso" ou ao escrever um comentário), essas informações também serão
relacionadas à sua conta pessoal do Facebook – pelo menos enquanto você estiver
conectado ao site do Facebook. Mais informações sobre como o Facebook coleta e
utiliza dados, além de seus direitos e as formas de proteger sua privacidade,
consulte a Política de Privacidade do Facebook.
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