
Política de privacidade   

A seguir, uma descrição de como coletamos e usamos informações a seu respeito - um processo que tem como objetivo 

oferecer a você serviços cada vez melhores:   

  

Endereco de IP   

Usamos seu endereço IP (Internet Protocol) e outros dados oriundos da conexão com o seu computador para reunir 

uma série de informações. Esses dados agregados auxiliam-nos a compreender como os usuários se utilizam do nosso 

portal.   

  

Cookies   

Nosso portal se utiliza de uma tecnologia chamada "cookies" - pequenos arquivos armazenados no browser que 

auxiliam a traçar o perfil do usuário. Nossos cookies não capturam informações pessoais identificáveis, e nós não 

compartilhamos essas informações com terceiros. Usamos os cookies para que nosso sistema reconheça o seu perfil e 

possa, desta forma, remeter para você um conteúdo específico de acordo com suas necessidades e interesses. Isso nos 

assegura, por exemplo, que você não irá ver os mesmos anúncios repetidamente. Outra utilidade dos cookies é 

monitorar as preferências da audiência, o que nos ajuda a incrementar o conteúdo das áreas de maior interesse dos 

usuários.   

  

Registro   

Utilizamos seus dados ( nome, email e telefone) para enviar, via e-mail, informações do lançamento, no caso de você 

nos autorizar para tanto.  Em cumprimento ao estabelecido na legislação brasileira aplicável à proteção de dados de  

caráter pessoal, informamos que o preenchimento de qualquer formulário existente no site implica aceitação desta 

política de privacidade. Baseando-se na premissa da boa-fé, que todos os dados fornecidos no site tenham sido 

introduzidos por seus próprios clientes, ou por pessoas devidamente autorizadas para tanto, considerando-os, portanto, 

como corretos e exatos.   

Não transferimos as informações enviadas aqui para terceiros.   

Para se descadastrar, basta clicar, ao final do email recebido, no item:   

Descadastre-se caso não queira receber mais emails.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Santa Cecília, através do email atendimento@santacecilia.com.br  

Segurança   

Tomamos todas as providências para protegê-lo da interceptação, mau uso e adulteração de suas informações pessoais. 

Não armazenamos informações financeiras a seu respeito no portal. Quando informações a seu respeito são 

transmitidas, isto é feito num ambiente seguro, no qual os dados são criptografados. Os dados pessoais armazenados 

em nosso sistema são protegidos por uma porta de segurança (firewall) e por senhas. O firewall foi concebido para 

evitar que pessoas não-autorizadas possam ter acesso à nossa rede.   


