POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Política de Privacidade do Distrito foi formulada com o intuito de manter a privacidade e a
segurança das informações coletadas de nossos clientes e usuários. A política de privacidade
estabelecida pelo Distrito compreende a forma como as informações capazes de identificar
nossos clientes e usuários são armazenadas e utilizadas, sejam as coletadas diretamente em
nosso site, consultas ao serviço de atendimento ao cliente ou cadastro para recebimento de
promoções ou newsletter.
As informações de contato dos clientes e usuários poderão ser utilizados para campanhas
publicitárias do Distrito. que enviará informações sobre os serviços, através de mensagens
publicitárias como promoções, dicas, divulgação de parceiros e clientes que possam agregar
algum valor ou interesse aos nossos assinantes.
O Distrito trará, em seus comunicados, newsletters, ofertas e mensagens publicitárias enviadas
por e-mail a opção de cancelamento do envio deste tipo de mensagem. A solicitação será
atendida no tempo mínimo necessário para sua execução.
Sob nenhuma circunstância o DISTRITO divulga ou comercializa informações pessoais ou dados
cadastrais de seus clientes e usuários a terceiros.
Nós também coletamos e guardamos informações que são geradas automaticamente quando
você navega em um site na internet.
Por exemplo, podemos coletar informações sobre a sua conexão de internet, que nos permite
entre outras coisas, melhorar a velocidade das nossas páginas, medir os dados de acesso e
melhorar a sua experiência em nossos sites.
Nós também podemos usar outra informação que é fornecida pelo seu navegador, que é
chamada de “cookie”.
Cookies são pequenas arquivos que o navegador salva no seu computador com a finalidade de
gravação de dados de navegação na internet, cookie mostram como e quando as pessoas
visitaram nosso site, com isso ajudam também nos ajudam a entregar anúncios de publicidade.
Eles também previnem você ter que entrar novamente com dados em certas áreas do site aonde
você já colocou sua informação, como nomes de usuários e outros dados.
O site também pode usar web beacons (pequenos pedaços de imagens, gifs transparentes) para
acessar cookies e contar visitantes que visitaram o site ou abriram um html pré formatado em
uma mensagem de e-mail.
Nós usamos a informação coleta em nossos sites de diferentes maneiras, incluindo usar essas
informações para customizar a sua experiência em nossos sites.
Nós talvez possamos fornecer sua informação a terceira partes, como provedores de internet e
contratantes, por uma variedade de razões.
A menos que sua informação esteja de acordo com o processo descrito abaixo, nós nos
reservamos o direito de usar e divulgar a terceira partes toda informação coletada enquanto você
estiver navegando em nossos sites.
Se você não quiser que sua informação seja usada para esses propósitos, você deve enviar um
pedido para o coordenador que está no final dessa política de privacidade e fazer a solicitação
que sua informação nunca seja enviada a terceira partes.

Por favor tenha em mente que sempre que você fornecer sua informação voluntariamente nesse
site, ele poderá ser usada por terceira partes, exemplo mensagens fórum, e-mails, comentários
e áreas de chat, toda essa informação pode ser vista e coletada por outros além de nós.
Nós não podemos nos responsabilizar pelo uso inapropriado dessas informações.
Os nossos sites e seus derivados inclui links para outros websites e também dá acesso a
produtos oferecidos por terceira partes, que não controlamos as suas políticas de privacidade.
Quando você acessar esses sites, toda informação que você irá fornecer é de sua responsabilize
e não podemos assumir nenhum risco.
Nós também podemos fazer conteúdos, produtos ou serviços disponíveis em nossos sites que
sejam de cooperação com terceiras partes, que vão ser bem explicitas mostrando a marca ou
nome dessa terceira parte.
Nós também podemos compartilhar com esse parceiro qualquer informação enviada e
compartilhada voluntariamente por você.
Em alguns casos esse parceiro pode coletar essas informações diretamente de você, e nesse
caso a política de privacidade desses parceiros são aplicadas, e a política deles podem ser
diferentes da nossa.
A política de privacidade poderá ser alterada sem aviso prévio.
Se você tiver alguma dúvida sobre a política dos parceiros, você deve contatar eles diretamente
para mais informações.
Para maiores informações sobre nossas políticas de privacidade, contate-nos através do
oi@distrito.me

