POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SEÇÃO 1 - O QUE FAREMOS COM ESTA INFORMAÇÃO?
Quando você acessa nosso site, recebemos automaticamente o protocolo de internet do seu
computador (endereço de IP), a fim de obtermos informações que nos ajudam a aprender sobre seu
navegador e sistema operacional. O envio de e-mail marketing será realizado apenas caso você
permita.
SEÇÃO 2 - CONSENTIMENTO
“Como vocês obtêm meu consentimento?”
Seu consentimento é dado quando você fornece informações pessoais, como nome, telefone e
endereço. Após a realização dessas ações, entendemos que você está de acordo com a coleta de
dados para serem utilizados por nós.
Se precisarmos de suas informações pessoais por uma razão secundária, como para marketing,
vamos pedir diretamente seu consentimento e dar a oportunidade de negar.
“Caso eu queira retirar meu consentimento, como devo proceder?”
Se após nos fornecer seus dados você mudar de ideia, poderá retirar o seu consentimento. A
retirada do seu consentimento pode ser feita a qualquer momento, entrando em contato conosco
pelo e-mail: atendimento@albertsabin.com.br
SEÇÃO 3 - DIVULGAÇÃO
Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados por lei.
SEÇÃO 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
No geral, nossos fornecedores terceirizados irão apenas coletar, usar e divulgar suas informações
na medida do necessário para realizar os serviços contratados.
Entretanto, fornecedores como gateways de pagamento, analisadores de tráfego para estatísticas
do site e provedores de hospedagem, por exemplo, têm suas próprias políticas de privacidade com
relação à informação.
Sobre esses fornecedores, recomendamos que você leia as respectivas políticas de privacidade para
que possa entender como suas informações pessoais serão usadas por eles.
Em particular, lembre-se de que certos fornecedores podem estar localizados ou possuir instalações
em jurisdições diferentes das nossas. Assim, se você quiser continuar uma transação que envolva
os serviços de um fornecedor de serviço terceirizado, saiba que suas informações podem estar
sujeitas às leis da(s) jurisdição(ões) nas quais o fornecedor ou suas instalações estiverem
estabelecidas.
Uma vez que você deixa o site ou é redirecionado para um aplicativo ou site de terceiros, você não
está mais sob esta Política de Privacidade ou os Termos de Uso do nosso site.
Links
Ao clicar em links, você pode ser redirecionado para fora do nosso site. Não somos responsáveis
pelas práticas de privacidade de outros sites e incentivamos a leitura das suas respectivas
declarações de privacidade.
SEÇÃO 5 - SEGURANÇA
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as melhores
práticas a fim de certificar-nos de que elas não serão perdidas, usurpadas, acessadas, divulgadas,
alteradas ou destruídas.
O usuário será o único responsável pela confidencialidade e adequada utilização de seu login e
senha. Nunca forneça sua senha a ninguém.

SEÇÃO 6 - ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamo-nos o direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento, então, por
favor, revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos surtirão efeito imediatamente após a
sua publicação no site. Em caso de alterações nesta política, notificaremos as atualizações aqui, para
que você tenha ciência de quais informações coletamos, como as usamos e sob que circunstâncias
as usamos e/ou divulgamos.

