Aviso de Privacidade
Aplica-se a www.avina.net

•

A Avina não coleta qualquer informação pessoal de seus usuários, salvo
aquelas que são fornecidas a nós de forma específica e voluntária pelo
usuário.

•

A Avina tem o compromisso de garantir a privacidade das informações
pessoais dos usuários.

•

Não venderemos ou forneceremos suas informações a outra
organização externa à Avina, salvo quando o usuário nos der
autorização expressa e específica em contrário.

•

Se você tem menos de 18 anos de idade, recomendamos que você
consulte seus pais ou responsáveis antes de fazer seu registro neste
site.

Privacidade das informações
1. Que informações coletamos neste site?
Informações pessoais – qualquer informação enviada de forma voluntária
ao nosso e-mail de contato.
Informações não pessoais... A Avina coleta dados como endereços IP (a
localização do computador na internet), páginas visitadas e arquivos
baixados. Isso nos ajuda a determinar quantas pessoas visitam nosso
site, quantas pessoas visitam o site regulamente, quais páginas são mais
populares e quais páginas são menos populares. Essas informações não
comunicam nada sobre sua identidade, somente nos permitem
monitorar e melhorar nosso serviço.
2. Onde as informações são armazenadas?
Nós garantimos que a Avina não compartilhará as informações
fornecidas com qualquer organização externa à Avina, salvo quando o
usuário fornecer autorização expressa em contrário.
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3. Informações de menores de 18 anos
Se você tem menos de 18 anos, obtenha a permissão de seus pais ou
responsáveis antes de enviar suas informações pessoais (seu nome,
endereço, e-mail, etc.) para nós ou para qualquer outra pessoa por meio
da internet. Incentivamos os pais a estaremos atentos ao uso da
internet por seus filhos e a se manterem informados sobre as atividades
nas quais eles se envolvem.
4. Seu direito de acessar as informações
A qualquer momento, você pode solicitar uma cópia das informações
que temos sobre você ou solicitar que elas sejam corrigidas ou
apagadas.
5. Links externos
Neste website, há links que conduzem a outros websites fora do nosso
serviço. Todos os links para websites externos são fornecidos somente
para fins de referência e conveniência. A operação e conteúdos desses
websites estão fora do nosso controle e não respaldamos ou de forma
alguma somos responsáveis pelo conteúdo ou outro material contido
nesses websites, sua utilização ou qualquer produto ou serviço
divulgado ou vendido por meio desses websites. Em nenhuma
circunstância seremos responsáveis por danos, diretos ou indiretos,
causados por qualquer uso deste website ou qualquer website externo
vinculado a este website, independentemente de sermos ou não
informados sobre a possibilidade desses danos.
Caso você tenha alguma pergunta sobre nossa política de privacidade,
por favor envie uma mensagem para: info.web@avina.net.
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