Dados pessoais
De acordo com a lei n ° 78-17 de 6 de janeiro de 1978 você tem o direito de acesso aos dados
pessoais que armazenamos, assim como o direito de modificar, retificar, bloquear, apagar ou
objeto para o tratamento de dados .
Cookies
A página principal do site Opiniões-Verificadas utiliza "cookies". Os cookies são informações
digitais (arquivos de texto) que a página principal salva no seu disco rígido. O cookie
utilizado não identifica o usuário, mas identifica o computador do usuário, tornando-o fácil de
usar. A finalidade dos cookies é gerar estatísticas sobre o uso do site. Você pode desativar os
cookies de seu navegador web ou bloqueá-los.
Dados obtidos durante a navegação
Quando você navegar em nosso web site, sem ser registrado ou logado, podemos coletar
automaticamente certos dados pessoais sobre você (tipo de navegador de Internet que você
está usando, o site que você vinculou ao nosso site, o endereço IP ...) .Esta informação é usada
apenas para nos ajudar a prestar um serviço eficaz em nosso site. Esta informação também
pode coletar informações demográficas para fins estatísticos.
Os dados coletados durante o registo
No momento da inscrição, informações pessoais só serão adquiridas após sua devida
autorização. O objetivo é identificar e criar diferentes perfis de compradores, para que
possamos melhorar nosso serviço e nossa comunicação.
Quando você se registrar para se tornar um membro, você será solicitado a fornecer alguns
dados pessoais, tais como seu endereço de e-mail, seu nome, endereço eo endereço do seu site
do comerciante. Esses dados deverão permitir-nos responder ao seu pedido ou para verificar a
sua inscrição como membro.
Informações pessoais e bancárias não são divulgadas a dados de terceiros, eles são apenas
para uso interno.
Direito à informação, correcção e supressão de backup de dados
De acordo com a lei n ° 78-17 de 6 de Janeiro 1978, dará acesso a informações armazenadas
sobre você, mediante pedido. Você também pode solicitar a correção ou exclusão de dados.
Para mais informações, por favor escreva para o seguinte endereço: suporte@opinioesverificadas.com.br
E-mail e Newsletters
Usamos o seu endereço de e-mail por várias razões:
- Para enviar um e-mail confirmando sua inscrição
- Para algumas notificações (notas, comentários ...)
- Para responder às suas perguntas

Além disso, usamos o seu endereço de e-mail para enviar a nossa newsletter e/ou enviar
ofertas que possam interessá-lo, somente se você tiver nos autorizado a tal. Você pode
cancelar a qualquer momento clicando no link no final de cada e-mail.
Os e-mails que você receberá seram exclusivamente da empresa Opinioes-Verificadas
Dados adquiridos
Nós prometemos não usar dados de clientes coletados, seja para uso pessoal ou enviar-lhes
qualquer tipo de comunicação.
Os dados coletados pelo Google
Nosso site usa "Google Analytics", uma análise da Google Inc. Este serviço utiliza ferramenta
de Cookies. Informações sobre o uso da Internet coletadas por cookies (incluindo o seu
endereço IP) serão armazenados de forma anônima nos servidores do Google nos Estados
Unidos.
Fale Conosco
Em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos, favor contatar o seguinte endereço:
suporte@opinioes-verificadas.com.br
Ou por correio
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