Política de Privacidade
Esta política de privacidade estabelece a forma como o GUIA ACHO LIGO usa e
protege todas as informações que você fornece quando usar este site. GUIA ACHO
LIGO está empenhada em garantir que sua privacidade esteja protegida. Devemos
pedir que você forneça certas informações pelas quais você pode ser identificado
quando usa este site, então você pode ter certeza que ele só vai ser utilizado de
acordo com esta declaração de privacidade. GUIA ACHO LIGO pode alterar esta
política de tempos em tempos, atualizando esta página. Você deve verificar esta
página de tempos em tempos para garantir que está satisfeito com as modificações.
O que nós coletamos
Nós podemos coletar as seguintes informações:
Nome, Informações de contato, incluindo endereço de e-mail.
Informações demográficas, como código postal, preferências e interesses.
Outras informações relevantes para pesquisas com clientes e / ou ofertas
O que fazemos com as informações que coletamos?
Precisamos dessas informações para entender suas necessidades e lhe fornece um
melhor serviço, e, em particular, pelas seguintes razões:
Manutenção de registro interno.
Podemos usar as informações para melhorar nossos produtos e serviços.
Podemos enviar periodicamente e-mails promocionais sobre novos produtos, ofertas
especiais ou outras informações que acreditamos ser interessante para você,
utilizando o endereço de e-mail que você forneceu.
De tempos em tempos, também podemos utilizar suas informações para contatá-lo a
fins de pesquisa de mercado.
Podemos entrar em contato por e-mail, telefone, fax ou correio. A fim de personalizar o
site de acordo com seus interesses.
Segurança
Estamos empenhados em garantir que suas informações estão seguras. A fim de
impedir o acesso ou divulgação não autorizada, hospedamos o site em um local
adequado para salvar e proteger as informações coletadas online
Como usamos cookies
Um cookie é um pequeno arquivo que pede permissão para ser colocado no disco
rígido do seu computador. Uma vez que você acordar, o arquivo é adicionado e o
cookie ajuda a analisar o tráfego web ou deixa você saber quando visita um site em
particular. Cookies permitem que aplicações web para responder a você como um
indivíduo. A aplicação web podem adequar suas operações às suas necessidades,
gostos e desgostos por recolher e registar informações sobre suas preferências.
Nós usamos tráfego de log de cookies para identificar quais páginas estão sendo
usadas. Isso nos ajuda a analisar os dados sobre tráfego na página web e melhorar o
nosso site, a fim de adequá-lo às necessidades dos clientes. Nós só usamos essas
informações para fins estatísticos, fins de análise e, em seguida, os dados são
retirados do sistema.
Em geral, os cookies nos ajudam a fornecer-lhe um melhor site, pelo que nos permite
monitorar as páginas que você acha útil as que não acha. Um cookie não nos dá
acesso ao seu computador ou qualquer informação sobre você, além dos dados que
você escolher para compartilhar conosco. Você pode optar por aceitar ou recusar
cookies. A maioria dos browsers automaticamente aceita cookies, mas você pode
modificar a configuração do navegador para recusar cookies, se você preferir. Isso
pode impedir você de tirar pleno partido do site.

