Política de privacidade
Tipos de dados coletados
Esse site tem o compromisso com a privacidade de seus visitantes e usuários
da plataforma durante todo processo de navegação pelo mesmo.
Os dados pessoais informados através dos formulários de cadastro do usuário
da plataforma em nossos programas, bem como no formulário de preferências
alimentares, informações sobre eventuais alergias ou condições de saúde
específicas, não são comercializados de nenhuma forma, nem vendidos,
trocados ou divulgados para terceiros para qualquer finalidade comercial. Da
mesma forma, não são divulgadas informações que possam identificar os
usuários. Os dados pessoais aqui coletados, sensíveis ou não, são utilizados
apenas para contato entre a nossa equipe e o visitante e/ou usuário da
plataforma e para a consecução do objeto do contrato da prestação de serviço.
As questões de pagamento são de inteira responsabilidade das empresas de
pagamento online Hotmart e PayPal, as quais têm sua própria política de
privacidade disponível em seus canais de comunicação.
Entre os tipos de dados pessoais que esta plataforma digital recolhe, por si ou
por meio de terceiros, estão: e-mail, nome, sobrenome, RG, CPF, data de
nascimento, endereço, país de origem, preferências alimentares, imagens,
telefone, cookies e dados de uso.
Os e-mails enviados pela empresa SECA VOCÊ PERSONALITTE LTDA. são de
caráter informativo ou de orientação para a consecução do objeto do contrato da
prestação de serviço.
A presente política de privacidade inclui dados que podem ser coletados por
outras plataformas tais como, mas não se limitando a, redes como Instagram,
Facebook, WhatsApp, YouTube ou outras plataformas de divulgação em redes
sociais, as quais têm sua própria política de privacidade disponível em seus
canais de comunicação.
A utilização de cookies e web beacons por plataformas como Google Analytics
ou outras são de responsabilidade das empresas coletoras e são regidas por
suas próprias políticas de privacidade disponíveis em seus canais de
comunicação.
Os dados pessoais coletados são utilizados apenas para identificação do usuário
da plataforma a fim de que seja cumprido, uma vez mais, a consecução do objeto
de contrato do serviço prestado.
Os dados técnicos relativos à política de segurança do servidor incluem:
criptografia, leitura de IP, hora e local de acesso, entre outras informações
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técnicas sobre configurações de protocolos de rede, além da construção de um
banco de dados no qual todas as informações são consolidadas e organizadas
para a consecução do objeto de contrato de prestação de serviço.
As informações fornecidas pelo usuário da plataforma poderão ser alteradas
desde que respeitadas as cláusulas do contrato de prestação de serviço.
Quaisquer alterações sobre nossa política de privacidade serão devidamente
informadas nesse espaço e via e-mail cadastrado junto à plataforma.
A empresa SECA VOCÊ PERSONALITTE LTDA compromete-se a manter um
link visível para o documento de que trata a presente política de privacidade a
fim de que seu conteúdo possa ser consultado e revisto pelo usuário da
plataforma sempre que necessário.
Os dados relativos aos procedimentos de compra são descritos e acessíveis no
contrato de prestação de serviço.
Os dados pessoais podem ser livremente fornecidos pelo usuário, ou coletados
automaticamente quando se utiliza esta plataforma digital.
Qualquer uso de cookies – ou de outras ferramentas de rastreamento – pela
plataforma digital ou pelos proprietários dos serviços terceirizados, utilizados por
ele, salvo indicação em contrário, servem para identificar os usuários e lembrar
as suas preferências, com o único propósito de fornecer os serviços requeridos
por eles.
Não se enquadram nas restrições e políticas aqui definidas as publicações,
imagens e demais autorizações específicas constantes no Contrato em especial,
mas não se limitando, às publicações do SECA VOCE PERSONALITTE nas
redes sociais e afins, sempre nas condições previamente pactuadas e
autorizadas pelos visitantes e usuários.
Quaisquer dúvidas podem ser enviadas ao SAC do PROGRAMA SECA VOCÊ
por meio do seu endereço eletrônico sac@secavocerenove.com
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