Política
de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PROPAV
Olá,
Seja bem-vindo! Esta Política de Privacidade objetiva informá-lo sobre nossas
práticas relativas à coleta, uso e divulgação de informações que você possa
fornecer através deste site. Por favor leia esta Política de Privacidade por
completo antes de usar ou fornecer informações a este site.
Seu Consentimento
Ao usar este site, você será informado sempre que o fornecimento de informação
pessoal puder redundar no uso e divulgação dessas informações, nos termos
desta Política de Privacidade, a fim de que manifeste ou não o consentimento
inequívoco necessário, nos termos da legislação aplicável.pintura e manutenção
industrial.
Coleta de Informações Ativas (diretas)
A exemplo de muitos sites da Web, este site coleta ativamente informações de
seus visitantes não só fazendo perguntas específicas, mas também permitindo
que você se comunique diretamente conosco, através de e-mail, formulários
de feed-back e/ou salas de conversação (chats). Algumas das informações que
você nos fornece poderão ser dados pessoais (isto é, informações que poderão
individualizá-lo, tais como: nome completo, endereço, e-mail, telefone, etc.).
Algumas áreas deste site poderão requerer que você forneça informações
para que possa fazer uso de recursos específicos (tais como subscrições de
boletim informativo, tips/pointers, processamento de pedido) ou participar de
uma atividade específica (como pesquisas ou outras promoções). Você será
informado a cada ponto de coleta sobre qual informação é de preenchimento
obrigatório e qual é opcional.
Sempre que as informações coletadas puderem ser usadas ou sofrer qualquer
tipo de tratamento, você será notificado e convidado a manifestar sua permissão
expressa, por meio de ferramenta de checkbox.
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Coleta de Informações Passivas (indiretas)
Ao navegar no Web site, certas informações poderão ser obtidas indiretamente
(isto é, sem que haja a solicitação direta) usando várias tecnologias e meios,
tais como: endereços de protocolo de Internet, Internet tags, coleta de dados
navegáveis.
Este site poderá usar endereços de Protocolo de Internet (IP). Um endereço de
protocolo (IP) é um número definido para seu computador pelo seu provedor
de serviços de Internet, para que você possa acessar a Internet e geralmente
não identifica dados pessoais, porque na maioria dos casos o endereço IP é
dinâmico (troca a cada acesso à Internet) ao invés de estático (único para uso
particular dos usuários).
Usamos seu endereço IP para: diagnosticar problemas com nosso servidor,
gerar relatório de informações agregadas, determinar a rota mais rápida a ser
usada por seu computador na conexão com nosso site, administrar e melhorar
o site.
“Internet tags” (também conhecido como single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible
GIFs, e 1-by-1 GIFs) são menores que “cookies” e enviam ao provedor do
Web site informações sobre o o endereço IP e o tipo de browser referente
ao computador do visitante. Este site utiliza “Internet tags”. Foram colocadas
Internet tags nos anúncios on-line que trazem as pessoas para o site, bem como
em diferentes páginas do site. Estas “Internet tags” indicam quantas vezes uma
página é aberta e qual informação é consultada. Não coletamos ou procuramos
dados pessoais através destes tags.
“Dados Náuticos” (“log files”, “server logs”, e “clickstream” data) são utilizados
no gerenciamento do sistema, para melhorar o conteúdo do site, pesquisa de
mercado, e comunicar informações aos visitantes. Este site usa dados náuticos.
A coleta passiva de informações lida, exclusivamente, com dados anonimizados,
os quais, de acordo com a legislação em vigor, não são considerados dados
pessoais. O uso dessas informações anonimizadas, assim, não depende do
consentimento do seu titular.
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Uso e Divulgação de Informações
Respeitado o exposto anteriormente, poderemos usar suas informações, para:
melhorar o conteúdo de nosso site, personalizá-lo com suas preferências, enviar
informações a você (se você as solicitou), realizar pesquisas de mercado, e para
os fins especificados nesta Política de Privacidade.
Se você fornecer informações pessoais para este site, poderemos combinar tais
informações com outras obtidas indiretamente, a menos que especifiquemos
de modo diverso no ponto de coleta. Tomaremos medidas de segurança para
impedir que suas informações pessoais sejam combinadas com informações
obtidas indiretamente, a menos que você nos autorize a fazê-lo.
Poderemos divulgar suas informações pessoais a outras afiliadas, situada em
qualquer localidade, que concorde tratá-las conforme disposto nesta Política
de Privacidade. Além disso, poderemos divulgar suas informações a terceiros,
situados na America Latina ou qualquer outro país, somente: i. a contratados
para apoiar nosso negócio (por exemplo: execução de serviços, suporte técnico,
serviços de entrega, e instituições financeiras), os quais serão requisitados,
como terceiros, a tratá-las de acordo com esta Política de Privacidade;
ii. com relação à venda, cessão ou outra transferência do negócio deste site ao
qual as informações estão relacionadas, caso em que exigiremos do adquirente
que concorde em tratá-las conforme esta Política de Privacidade; ou iii. quando
solicitadas pelas leis aplicáveis, determinações judiciais, ou regulamentos
governamentais.
Além de todo o exposto, faremos uso total das informações obtidas por este site
que não individualizem as pessoas.
Acesso para Atualização ou Exclusão de Dados
Para manter seus dados pessoais precisos, atualizados e completos, ou para
eliminá-los, favor nos contatar conforme indicado abaixo. Tomaremos todas as
providências para atualizar ou excluir de nossos cadastros seus dados pessoais
fornecidos através deste site.
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Segurança
Tomaremos as medidas possíveis para proteger suas informações pessoais na
transmissão de dados de seu computador para este site, quanto à perda, acesso
não autorizado, divulgação, alteração ou destruição de dados. Você deve estar
ciente que nenhuma transmissão de Internet é 100% segura ou livre de erro.
Em especial, e-mail enviados ou recebidos deste site podem não ser seguros
e, portanto, você deve tomar cuidados especiais quanto ao tipo de informação
você está enviando. Além disso, é de sua responsabilidade tomar as medidas
para salvaguardar o uso de senhas, número de ID ou outros recursos de acesso
especial neste site.
Ligações para Outro Sites
Este site poderá conter conexões ou referências a outros Web sites. Por favor
esteja ciente que não controlamos outros Web sites e, portanto, esta Política
de Privacidade não se aplica a eles. Recomendamos que você leia a política de
privacidade de todo Web site que visitar.
Como Nos Contatar
Se você tem qualquer pergunta, comentário, ou preocupação sobre esta Política
de Privacidade ou sobre as informações deste site, por favor nos contate através
do seguinte e-mail: contato@propav.com.br
Mudanças desta Política de Privacidade
Se esta Política de Privacidade mudar, a política revisada será atualizada neste
site. Por favor confira-a periodicamente, e especialmente antes de você fornecer
qualquer dado pessoal. Esta Política de Privacidade foi atualizada em 01 de julho
de 2020.
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