POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Interfusão Serviços de Tecnologia, reconhece a importância quanto à utilização e
ao compartilhamento de suas informações, agradece pela confiança e procederá de
forma cuidadosa, sensata, ciente do compromisso com a privacidade e a segurança
dos nossos clientes.
Informações que você envia ativamente. Se você criar uma conta, solicitar
contato, registrar-se para serviços ou enviar dados através dos Sites, coletamos
informações sobre você e a empresa ou outra entidade que você representa (por
exemplo, seu nome, organização, endereço, endereço de e-mail, número de
telefone ). Você também pode fornecer informações específicas para sua interação
com os Sites, como informações de envio para receber um contato ou um currículo
para se candidatar a um emprego. Nesses casos, você saberá quais dados são
coletados,
porque
você
os
enviará
ativamente.

Informações enviadas passivamente. Coletamos informações durante o uso e a
navegação dos Sites, como o URL do site de onde você veio, o software do
navegador que você usa, seu endereço IP (Internet Protocol), portas IP, data / hora
de acesso, dados transferidos, páginas visitados, e outros dados de "fluxo de
cliques". Esses dados são gerados e coletados automaticamente, como parte da
operação padrão dos Sites. Também usamos "cookies" para aprimorar e
personalizar
sua
experiência
dos
sites.

Uso de Informação. Usamos as informações que você envia ativamente por meio
dos Sites para atender a pedidos de propostas, fornecer serviços e informações
solicitados e, de outra forma, responder adequadamente a solicitações e concluir
transações. Usamos as informações passivamente enviadas para personalizar os
recursos e sua experiência dos Sites e, de outra forma, para melhorar geralmente o
conteúdo, o design e a navegação dos Sites. Podemos conduzir análises de
marketing e pesquisas similares para nos ajudar a tomar decisões de negócios. Tais
atividades de análise e pesquisa podem ser conduzidas por meio de serviços de
terceiros, usando dados anônimos e estatísticas agregadas geradas por nossa
coleta de informações.
Informações de marketing. De tempos em tempos e em conformidade com os
requisitos legais aplicáveis, podemos usar as informações de contato fornecidas
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para enviar informações sobre nossos serviços, bem como outros informações que
achamos que podem ser úteis para você. Se você não deseja receber nossas
informações de marketing, você pode optar por recusar informações de marketing
ao se registrar ou em outros pontos de coleta de informações nos Sites ou seguir as
instruções de desativação incluídas em tais comunicações.
Compartilhamento e transferência de informações. Não divulgaremos suas
informações pessoais a terceiros, exceto (a) com o seu consentimento; No caso de
uma fusão, aquisição ou outra reorganização ou venda de nossos negócios ou
ativos, poderemos compartilhar ou transferir suas informações, onde o destinatário
será obrigado a usar as informações de acordo com esta Declaração.
Segurança da Informação. Tomamos medidas técnicas, físicas e organizacionais
comercialmente razoáveis para salvaguardar qualquer informação que você nos
forneça, para protegê-la de acesso não autorizado, perda, uso indevido ou
alteração. Embora tomemos as devidas precauções de segurança, nenhum sistema
de computador ou transmissão de informações pode ser completamente seguro ou
livre de erros, e você não deve esperar que suas informações permaneçam privadas
em todas as circunstâncias. Além disso, é sua responsabilidade proteger todas as
senhas, números de ID ou informações individuais semelhantes associadas ao uso
dos Sites.
Alterações na nossa declaração de privacidade. Reservamo-nos o direito de
alterar esta Declaração de tempos em tempos e a nosso exclusivo critério. Quando
você visita os Sites, aceita a versão desta Declaração em vigor naquele
momento. Recomendamos que você revise periodicamente esta declaração para
saber de quaisquer alterações."
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