Leia com atenção nossa política de privacidade e de propriedade intelectual. Você
reconhece a integridade desta política de privacidade de propriedade Intelectual e
concorda que se vinculou integralmente às suas condições de forma livre e
espontânea.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Introdução.
Ao utilizar se cadastrar ou navegar no site da boo-box/ftpi Você concorda que a boobox/ftpi poderá alterar esse Termo de Uso e demais documentos aqui referidos
unilateralmente com ou sem simples notificação. Cabe a Você visitar esse Termo de
Uso de tempos em tempos e, se não concordar com alguma disposição, cancelar a
parceria. Você concorda em disponibilizar certas informações pessoais para a boobox/ftpi. Este documento esclarece quais dados pessoais podem ser acessados e como
esses dados serão utilizados. A boo-box/ftpi protege os direitos de privacidade de seus
usuários nos termos da lei e desta Política de Privacidade. Todas as informações que
possam identificá-lo individualmente, direta ou indiretamente, incluindo suas
informações cadastrais, dados armazenados em cookies e informações a respeito do
seu acesso ao cadastro e a este site (inclusive informações de IP) não serão
disponibilizados voluntariamente pela boo-box/ftpi, salvo nas hipóteses previstas
nesta Política de Privacidade.
Cadastro.
A boo-box/ftpi não coleta informações pessoais além daquelas que você forneceu
voluntariamente durante seu cadastro.
boo-box/ftpi e cookies.
Ao se cadastrar ou navegar neste site, a boo-box/ftpi enviará um cookie para o seu
computador. Um cookie é um fragmento de dados que o identifica como um usuário
único. Caso seu navegador esteja configurado para recusar cookies, o cadastro pode
ter problemas para ser concluído.
Outras informações coletadas.
A boo-box/ftpi registra informações como hora, tipo de navegador, linguagem do
navegador e endereço de IP em cada visita ao nosso website.
Periodicamente, as extensões para navegadores boo-box/ftpi entram em contato com
nossos servidores a fim de verificar a disponibilidade de atualizações.

Sites de usuários e conteúdos de terceiros.
A boo-box/ftpi não se responsabiliza por sites e conteúdo de terceiros e, da mesma
forma, não compartilha, subscreve, valida ou aceita a forma como esses sites ou
ferramentas de armazenamento de conteúdo coletam, processam e transferem suas
informações pessoais e privadas. Consulte as respectivas políticas de privacidade para
se informar adequadamente a respeito do uso de suas informações pessoais por
outros sites ou outras ferramentas.
Uso limitado das informações coletadas.
Algumas das informações acima mencionadas são associadas a um identificador de
usuário único com objetivo exclusivo de (i) prestar serviços a você; (ii) melhorar os
serviços, bem como para armazenar suas preferências pessoais a fim de aprimorar a
sua experiência no uso do site da boo-box/ftpi; (iii) criar dados consolidados a respeito
dos serviços da boo-box/ftpi, inclusive para definir a composição de sua base de
usuários e o volume de tráfego em nossos servidores.
A boo-box/ ftpi não compartilha nenhuma informação pessoal identificável. No
entanto, a boo-box/ftpi poderá, de forma agregada sobre sua base de usuários,
compartilhar informações com patrocinadores, parceiros de negócios e outras
entidades.
A boo-box/ftpi poderá disponibilizar informações pessoais que estiverem armazenadas
caso sejam solicitadas por uma ordem competente expedida por autoridade
administrativa ou judicial no cumprimento de suas atribuições legais ou, ainda, em
caso de violações dos Termos de Uso ou desta Política de Privacidade ou, ainda, para
proteger os direitos da boo-box/ftpi ou de terceiros, na medida do aplicável. Em
hipótese alguma, a revelação das informações se restringirá ao mínimo necessário
para atingir essas finalidades. A boo-box/ftpi também poderá transferir informações
específicas no caso de fusão, aquisição ou venda de ativos da boo-box/ftpi. Caso o
processamento das informações após esses eventos seja alterado, a boo-box/ftpi irá
notificá-lo por meio do site da boo-box/ftpi.
O uso das informações coletadas, conforme descrito acima, exige processamento de
dados, que poderá ser feito pela própria boo-box/ftpi ou por parceiros contratados
para esse fim, os quais também estarão sujeitos a esta Política de Privacidade, no
Brasil ou no exterior. A boo-box/ftpi emprega sistemas de segurança comumente
adotados pelo mercado para proteger suas informações contra acessos
desautorizados. No entanto, a boo-box/ftpi não garante que nenhuma informação
pessoal será acessada por terceiros não autorizados.

Acesso e exclusão das informações.
Você pode cancelar seu cadastro com a boo-box/ftpi. Nesse caso, as suas informações
não serão mais utilizadas a partir do recebimento da solicitação. No entanto,
informações históricas e consolidadas e não identificáveis poderão continuar a integrar
a base de dados da boo-box/ftpi.
Com exceção das informações constantes do seu Cadastro, as demais informações
coletadas pela boo-box/ftpi serão anonimizadas (ou seja, deixarão de identificá-lo pelo
nome) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
A boo-box/ftpi, no entanto, não dá nenhuma garantia de que manterá o registro de
todas as atividades de todos os seus usuários por um período mínimo, salvo na medida
em que tal procedimento for obrigatório por lei.
Alterações na Política de Privacidade.
A boo-box/ftpi poderá alterar a Política de Privacidade de tempos em tempos, sendo
sua responsabilidade visitar essa página frequentemente para permanecer informado
a respeito do tratamento que é conferido aos seus dados pessoais e da política de
privacidade como um todo.
Outras Informações.
Sinta-se livre para entrar em contato conosco a qualquer momento. A boo-box/ftpi
responderá a qualquer outra dúvida que você venha a ter. Você pode entrar em
contato pelo e-mail: mkt@boo-box.com

