
Política de Privacidade
  Esta política descreve as formas como coletamos, armazenamos, usamos e 
protegemos suas informações pessoais. 

  Você aceita essa política e concorda com tal coleta, armazenamento e uso quando se 
inscrever ou usar nossos produtos, serviços ou qualquer outro recurso, tecnologia ou 
funcionalidade que nós oferecemos ao acessar o Site .

  Podemos alterar a esta política a qualquer momento, divulgando uma versão 
revisada em nosso site. 

    A versão revisada entrará em vigor assim que disponibilizada no site. 

  IMPORTANTE: 
  POLÍTICA DE DESCADASTRAMENTO: O usuário dos nossos serviços pode a 
qualquer momento deixar de receber comunicações do nosso site. Para tanto basta 
enviar um email para info@feriasemorlando.com.br indicando o seu desejo de não mais 
receber comunicações..

    COMO COLETAMOS INFORMAÇÕES A SEU RESPEITO: Quando você visita o 
Site, coletamos os seguintes tipos de informações: • Informações de contato – o seu nome, 
telefone, e-mail e outras informações semelhantes.  Também podemos obter 
informações suas através de terceiros, como centros de crédito e serviços de verificação 
de identidade. 

  COMO PROTEGEMOS E ARMAZENAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
    Ao longo desta política, usamos o termo “informações pessoais” para descrever 
informações que possam ser associadas a um indivíduo e possam ser usadas para 
identificar essa pessoa. Nós não consideramos como informações pessoais as 
informações anônimas, das quais não podem ser vinculados a um indivíduo específico. 
Armazenamos e processamos suas informações pessoais em nossos computadores e as 
protegemos sob medidas de proteção físicas, eletrônicas e processuais. 

    Usamos proteções de computador, como firewalls e criptografia de dados, aplicamos 
controles de acesso físico a nossos prédios e arquivos e autorizamos o acesso a 
informações pessoais apenas para os funcionários que precisem delas para cumprir suas 
responsabilidades profissionais.

  COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS 
    Nossa finalidade principal ao coletar informações pessoais é fornecer a você uma 
experiência segura, tranquila, eficiente e personalizada. Para isso, usamos suas 
informações pessoais para:
   Fornecer os serviços e o suporte ao cliente solicitados; 
   Processar transações e enviar avisos sobre as suas transações; 
   Solucionar disputas, cobrar taxas e solucionar problemas; 
      Personalizar, avaliar e melhorar nossos serviços, além do conteúdo e do layout do   
   site; 
   Enviar materiais de marketing direcionados, avisos de atualização no serviço e     
   ofertas promocionais com base nas suas preferências de comunicação; 
   Comparar informações, para uma maior precisão, e verificá-las com terceiros.
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  MARKETING
    Não vendemos nem alugamos suas informações pessoais para terceiros para fins de 
marketing sem seu consentimento explícito. Podemos combinar suas informações com as 
informações que coletamos de outras empresas e usá-las para melhorar e personalizar 
nossos serviços, conteúdo e publicidade. Se não desejar receber nossas mensagens de 
marketing nem participar de nossos programas de personalização de anúncios, basta 
indicar sua preferência mandando-nos um e-mail ou simplesmente clicar no link de 
descadastramento fornecido em todos os nossos emails. 

    COMO COMPARTILHAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS COM OUTRAS PARTES

  Podemos usar as informações que coletamos de você quando você se registra, faz 
uma compra, inscreve-se em nosso boletim informativo, responde a uma pesquisa ou 
comunicação de marketing, navega no site ou usa outros recursos do site das seguintes 
maneiras:
   Para personalizar sua experiência e nos permitir oferecer o tipo de conteúdo e     
   ofertas de produtos em que você está mais interessado
      Para melhorar o nosso site, a fim de melhor atendê-lo.
   Para nos permitir melhor atendê-lo ao responder às suas solicitações de         
   atendimento ao cliente.
   Administrar um concurso, promoção, pesquisa ou outro recurso do site.
   Para processar rapidamente suas transações.
   Solicitar classificações e revisões de serviços ou produtos
      Para acompanhar com eles após a correspondência (chat ao vivo, e-mail ou      
   telefone)

  RETENÇÃO DE DADOS
  Nós só manteremos dados pessoais pelo tempo que nos for necessário para prestar 
um serviço que você requisitou ou aqueles para os quais você tenha nos dado seu 
consentimento, exceto quando exigido de outra forma pela lei (ex. em conexão com um 
litígio pendente). 

    Se houver alguma dúvida sobre esta política de privacidade, você pode entrar em 
contato conosco através do e-mail info@feriasemorlando.com.br
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