POLÍTICA DE PRIVACIDADE – PASSEI SEM CURSINHO
Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua
visita no nosso site o mais produtiva e agradável possível. A garantia da confidencialidade
dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é importante para o Passei Sem Cursinho.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que
usem o Passei Sem Cursinho serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de
Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e e/ou
outros. O uso do Passei Sem Cursinho pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade.
A equipa do Passei Sem Cursinho reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso
prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Política de Descadastramento (“Opt-out”)
O usuário dos nossos serviços pode a qualquer momento deixar de receber comunicações
do nosso site. Para tanto basta enviar um email para lilian@passeisemcursinho.com.br
indicando o seu desejo de não mais receber comunicações, ou simplesmente clicar no link
‘remover’ ou ‘desuscribirse contido no final de cada email.
Antes de permitir o uso dos Serviços do Passei Sem Cursinho, poderemos exigir que você
forneça informações adicionais que poderemos usar para verificar sua identidade ou
endereço ou gerenciar risco, como sua data de nascimento, número de registro nacional,
nacionalidade e outras informações de identificação. Também podemos obter informações
suas através de terceiros, como centros de crédito e serviços de verificação de identidade.
Quando estiver usando os Serviços do Passei Sem Cursinho, coletaremos informações
sobre suas transações e outras atividades suas em nosso site ou quando usar os Serviços
do Passei Sem Cursinho e podemos coletar informações sobre seu computador ou outro
dispositivo de acesso com finalidade de prevenção contra fraude. Por fim, podemos coletar
informações adicionais de e sobre você por outros meios, como de contatos com nossa
equipe de suporte ao cliente, de resultados de suas respostas a uma pesquisa, de interações
com membros da família corporativa do Passei Sem Cursinho e de outras empresas.
Como usamos cookies Quando você acessa nosso site, nós, incluindo as empresas que
contratamos para acompanhar como nosso site é usado, podemos colocar pequenos
arquivos de dados chamados “cookies” no seu computador. Enviamos um “cookie da
sessão” para o seu computador quando você entra em sua conta ou usa os Serviços do
Passei Sem Cursinho. Esse tipo de cookie nos ajuda a reconhecê-lo se visitar várias páginas
em nosso site durante a mesma sessão, para que não precisemos solicitar a sua senha em
todas as páginas. Depois que você sair ou fechar o seu navegador, esse cookie irá expirar
e deixará de ter efeito. Também usamos cookies mais permanentes para outras finalidades,
como para exibir o seu endereço de e-mail em nosso formulário de acesso, para que você
não precise digitar novamente o endereço de e-mail sempre que entrar em sua conta.
Codificamos nossos cookies para que apenas nós possamos interpretar as informações
armazenadas neles. Você está livre para recusar nossos cookies caso o seu navegador
permita, mas isso pode interferir no uso do nosso site. Nós e nossos prestadores de serviço
também usamos cookies para personalizar nossos serviços, conteúdo e publicidade, avaliar
a eficiência das promoções e promover confiança e segurança. Você pode encontrar cookies
de terceiros ao usar os Serviços do Passei Sem Cursinho em determinados sites que não
estão sob nosso controle (por exemplo, se você visualizar uma página da Web criada por
terceiros ou usar um aplicativo desenvolvido por terceiros, um cookie poderá ser colocado
por essa página ou aplicativo).
Como protegemos e armazenamos informações pessoais Ao longo desta política,
usamos o termo “informações pessoais” para descrever informações que possam ser

associadas a uma determinada pessoa e possam ser usadas para identificar essa pessoa.
Nós não consideraremos como informações pessoais as informações que devem
permanecer anônimas, para que elas não identifiquem um determinado usuário.
Armazenamos e processamos suas informações pessoais em nossos computadores nos 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.
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.
Ligações a Sites de terceiros
O Passei Sem Cursinho possui ligações para outros sites, os quais, a nosso ver, podem
conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de
privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do
nosso deverá ler a política de privacidade do mesmo.
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses
mesmos sites.

Lillian Cruz Passei Sem Cursinho Política de Privacidade

