“This app is mainly available in Portuguese, but also available in English. Please ask for more information and material.”
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SEÇÃO 1 - O QUE FAZEMOS COM AS SUAS INFORMAÇÕES? – Quando você contrata um de nossos produtos ou serviços,
como parte do processo de contratação, coletamos as informações pessoais/empresariais que você nos fornece, tais como
seu nome, endereço, e-mail e demais dados cadastrais. Quando você navega pelo nosso site, podemos receber também
automaticamente o protocolo de internet do seu computador (endereço de IP) a fim de obter informações que nos ajudam
a saber mais sobre seu navegador e sistema operacional.
SEÇÃO 2 – CONSENTIMENTO – Quando você nos fornece as suas informações cadastrais para completar um pedido de
cotação ou efetuar uma contratação você está concordando com a nossa coleta dessas informações para esses fins
específicos. Se pedirmos informações adicionais por uma razão secundária, como marketing, vamos pedir seu consentimento,
ou te dar a oportunidade de dizer não. Caso depois de fornecer seus dados você mude de ideia, você pode retirar o seu
consentimento quando quiser e assim evitar que entremos em contato para obter ou divulgar informações. Entre em contato
conosco através do endereço eletrônico pci@modulo.com ou por correio: Módulo Security Solutions Rua do Carmo, 43, 7o
andar - Rio de Janeiro, RJ, 20011020, Brasil.
SEÇÃO 3 – DIVULGAÇÃO – Podemos divulgar suas informações se formos obrigados por lei a fazê-lo ou se você violar nossos
Termos de serviço.
SEÇÃO 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – No geral, não haverá circunstâncias em que nossa prestação de serviços ou
fornecimento de produtos envolva a participação de terceiros, mas caso isso ocorra esses poderão coletar e usar suas
informações apenas na medida do necessário para permitir que eles realizem os serviços que forem fornecer. Além disso,
caso haja participação de terceiros no fornecimento de produtos ou serviços, esses têm suas próprias políticas de privacidade
e vamos sempre que possível, listar essas políticas para você. Isso não nos obriga, entretanto, a manter você informado das
políticas de terceiros sendo sua responsabilidade buscar sempre essas informações. Uma vez que você sair do nosso site ou
for redirecionado para um aplicativo ou site de terceiros, você não será mais regido por essa Política de privacidade ou pelos
Termos de serviço do nosso site. Quando você clicar em links na nossa página, eles podem lhe direcionar para fora do nosso
site. Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe incentivamos a ler as políticas de privacidade
deles.
SEÇÃO 5 – SEGURANÇA – Para proteger suas informações, tomamos precauções e seguimos as melhores práticas da indústria
para nos certificar que elas não sejam perdidas, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas.
SEÇÃO 6 - IDADE DE CONSENTIMENTO – Ao usar esse site, você confirma que você é maior de idade em seu estado ou
província de residência e que você nos deu seu consentimento para permitir que qualquer um dos seus dependentes menores
de idade usem esse site.
SEÇÃO 7 - ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE – Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a
qualquer momento. Portanto, por favor, leia-a com frequência. As alterações e esclarecimentos surtem efeito imediatamente
após serem publicadas em nosso site. Caso façamos alterações na política de privacidade, iremos notificá-lo sobre a
atualização. Assim, você saberá quais informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, caso aplicável, as
utilizaremos e/ou divulgaremos.
SEÇÃO 8 - PERGUNTAS E INFORMAÇÕES DE CONTATO – Se você gostaria de acessar, corrigir, alterar ou excluir quaisquer
informações que temos sobre você ou sua empresa, registre uma solicitação, ou simplesmente peça mais informações de
contato a(o) nosso(a) Diretor(a) de privacidade através do endereço eletrônico pci@modulo.com ou pelo correio: Módulo
Security Solutions Rua do Carmo, 43, 7o andar - Rio de Janeiro, RJ, 20011020, Brasil.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.
----

