
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 

Esta política de privacidade foi compilada para atender melhor aqueles que estão preocupados com a 

forma como suas "Informações Pessoais Identificáveis" (PII) estão sendo usadas on-line. A PII, conforme 

descrito na lei de privacidade e na segurança da informação dos EUA, é uma informação que pode ser 

usada por conta própria ou com outras informações para identificar, contatar ou localizar uma única 

pessoa, ou para identificar um indivíduo em contexto. Leia atentamente a nossa política de privacidade 

para obter uma compreensão clara de como coletamos, usamos, protegemos ou manipulamos suas 

Informações de Identificação Pessoal de acordo com nosso site. 

 

Que informações pessoais recolhemos das pessoas que visitam nosso blog, site ou 

aplicativo? 
 

Ao solicitar ou registrar-se no nosso site, conforme o caso, você pode ser solicitado a inserir seu nome, 

endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone ou outros detalhes para ajudá-lo com sua 

experiência. 

 

Quando coletamos informações? 
 

Nós coletamos informações de você quando você se cadastrou em nosso site, faz um pedido, inscreva-se 

em uma newsletter, preencha um formulário ou insira informações em nosso site. 

 

 

Como usamos sua informação? 
 

Podemos usar as informações que coletamos de você quando você se cadastrar, fazer uma compra, 

inscrever-se no nosso boletim de notícias, responder a uma pesquisa ou comunicação de marketing, 

navegar no site ou usar outros recursos do site das seguintes maneiras: 

 

      • Para personalizar sua experiência e permitir-nos entregar o tipo de conteúdo e ofertas de produtos 

em que você está mais interessado. 

      • Para melhorar o nosso site, a fim de melhor atendê-lo. 

      • Para nos permitir melhor atendê-lo na resposta aos seus pedidos de atendimento ao cliente. 

      • Para administrar um concurso, promoção, pesquisa ou outro recurso do site. 

      • Pedir classificações e avaliações de serviços ou produtos 

      • Acompanhe-os após a correspondência (bate-papo ao vivo, e-mail ou consultas por telefone) 

 

Como protegemos os seus dados? 
 

Não usamos varredura de vulnerabilidade e / ou digitalização para padrões de PCI. 

Um gateway de pagamento compatível com PCI externo lida com todas as transações CC. 

Usamos a varredura de malware regular. 

 

Suas informações pessoais estão contidas por trás das redes protegidas e só são acessíveis por um número 

limitado de pessoas que têm direitos de acesso especiais a tais sistemas e são obrigadas a manter a 

informação confidencial. Além disso, todas as informações confidenciais / de crédito que você fornece 

são criptografadas através da tecnologia Secure Socket Layer (SSL). 

 

Implementamos uma variedade de medidas de segurança quando um usuário entra, envia ou acessa suas 

informações para manter a segurança de suas informações pessoais. 

 

Todas as transações são processadas através de um provedor de gateway e não são armazenadas ou 

processadas em nossos servidores. 

 

Usamos "cookies"? 
 

Sim. Os cookies são pequenos arquivos que um site ou seu provedor de serviços transfere para o disco 

rígido do seu computador através do seu navegador da Web (se você permitir) que permite que o site ou 



 

 

os sistemas do provedor de serviços reconheçam seu navegador e capturem e lembrem de certas 

informações. Por exemplo, usamos cookies para nos ajudar a lembrar e processar os itens em seu carrinho 

de compras. Eles também são usados para nos ajudar a entender suas preferências com base na atividade 

do site anterior ou atual, o que nos permite oferecer serviços aprimorados. Nós também usamos cookies 

para nos ajudar a compilar dados agregados sobre o tráfego do site e a interação do site para que 

possamos oferecer melhores experiências e ferramentas do site no futuro. 

 

Usamos cookies para: 

      • Compreender e salvar as preferências do usuário para futuras visitas. 

      • Acompanhe as propagandas. 

      • Compile dados agregados sobre o tráfego do site e as interações do site, a fim de oferecer melhores 

experiências e ferramentas do site no futuro. Também podemos usar serviços de terceiros confiáveis que 

acompanhem essas informações em nosso nome. 

 

Você pode escolher que o seu computador o avise sempre que um cookie estiver sendo enviado, ou você 

pode optar por desligar todos os cookies. Você faz isso através das configurações do seu navegador. Uma 

vez que o navegador é um pouco diferente, consulte o menu de ajuda do seu navegador para saber qual é 

a maneira correta de modificar seus cookies. 

 

Se você desativar os cookies, alguns dos recursos que tornam o seu site mais eficiente podem não 

funcionar corretamente. Não afetará a experiência do usuário que tornará a experiência do seu site mais 

eficiente e pode não funcionar corretamente. 

 

Divulgação de terceiros 
 

Não vendemos, trocamos ou transferimos para terceiros a sua Informação de Identificação Pessoal, a 

menos que forneçamos aos usuários aviso prévio. Isso não inclui parceiros de hospedagem de sites e 

outras partes que nos ajudem a operar nosso site, a conduzir nossos negócios ou a servir nossos usuários, 

desde que essas partes concordem em manter essa informação confidencial. Podemos também divulgar 

informações quando for lançado é apropriado para cumprir com a lei, reforçar as políticas do nosso site 

ou proteger o nosso ou os direitos, propriedade ou segurança dos outros. 

 

No entanto, informações de visitantes não pessoais podem ser fornecidas a outras partes para fins de 

marketing, publicidade ou outros usos. 

 

Ligações de terceiros 
 

Ocasionalmente, a nosso critério, podemos incluir ou oferecer produtos ou serviços de terceiros em nosso 

site. Esses sites de terceiros possuem políticas de privacidade independentes e independentes. Portanto, 

não temos responsabilidade nem responsabilidade pelo conteúdo e atividades desses sites vinculados. No 

entanto, buscamos proteger a integridade do nosso site e receber comentários sobre esses sites. 

 

Google 
 

Os requisitos de publicidade do Google podem ser resumidos pelos Princípios de Publicidade do Google. 

Eles são criados para fornecer uma experiência positiva para os usuários. 

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=pt-BR 

 

Usamos o Google AdSense Advertising em nosso site. 

 

O Google, como fornecedor de terceiros, usa cookies para exibir anúncios em nosso site. O uso do cookie 

DART pela Google permite que ele exiba anúncios para nossos usuários com base em visitas anteriores 

ao nosso site e outros sites na Internet. Os usuários podem desativar o uso do cookie DART visitando a 

política de privacidade da Rede de conteúdo e anúncio do Google. 

 

Implementamos o seguinte: 

      • Remarketing com o Google AdSense 

      • Relatórios de impressões da Rede de Display do Google 

      • Relatórios demográficos e de interesses 

 



 

 

Nós, junto com fornecedores de terceiros, como o Google, utilizamos cookies do primeiro consumidor 

(como os cookies do Google Analytics) e cookies de terceiros (como o cookie do DoubleClick) ou outros 

identificadores de terceiros juntos para compilar dados sobre as interações dos usuários com impressões 

de anúncios e outras funções de serviço de anúncios como eles se relacionam com o nosso site. 

 

Optando por: 

Os usuários podem definir preferências sobre como o Google anuncia para você usando a página 

Configurações de anúncios do Google. Alternativamente, você pode optar por sair, visitando a página Opt 

Out da Rede de publicidade ou usando o Google Analytics Opt Out Browser. 

 

COPPA (Children Online Privacy Protection Act) 
 

No que se refere à coleta de informações pessoais de crianças menores de 13 anos, o Children's Online 

Privacy Protection Act (COPPA) coloca os pais em controle. A Federal Trade Commission, agência de 

proteção ao consumidor dos Estados Unidos, aplica a Regra COPPA, que especifica o que os operadores 

de sites e serviços on-line devem fazer para proteger a privacidade e a segurança das crianças em linha. 

 

Nós não comercializamos especificamente crianças menores de 13 anos. 

Permitimos que terceiros, incluindo redes publicitárias ou plug-ins, coletem PII de menores de 13 anos? 

 

Práticas de informação justas 
 

Os Princípios das Práticas Justas de Informação formam a espinha dorsal da lei de privacidade nos 

Estados Unidos e os conceitos que eles incluíram desempenharam um papel significativo no 

desenvolvimento de leis de proteção de dados em todo o mundo. Compreender os Princípios da Prática de 

Informação Justa e como eles devem ser implementados é fundamental para cumprir as várias leis de 

privacidade que protegem a informação pessoal. 

 

Para estar de acordo com as Práticas Justas de Informação, tomaremos a seguinte ação responsiva, se 

ocorrer uma violação de dados: 

Nós o notificaremos por email 

      • Dentro de 7 dias úteis 

Notificaremos os usuários através de notificação no local 

      • Dentro de 7 dias úteis 

 

Também concordamos com o Princípio de Reparação Individual que exige que os indivíduos tenham o 

direito de buscar legalmente direitos exigíveis contra coletores de dados e processadores que não aderem 

à lei. Este princípio exige não só que os indivíduos tenham direitos exigíveis contra os usuários de dados, 

mas também que os indivíduos recorrem a tribunais ou agências governamentais para investigar e / ou 

processar a não conformidade por processadores de dados. 

 

CAN SPAM Act 
 

A Lei CAN-SPAM é uma lei que estabelece as regras para o e-mail comercial, estabelece requisitos para 

mensagens comerciais, dá aos destinatários o direito de ter os e-mails impedidos de serem enviados para 

eles e especifica penalidades difíceis por violações. 

 

Nós coletamos seu endereço de e-mail para: 

      • Envie informações, responda a perguntas e / ou outros pedidos ou perguntas 

      • Mercado para nossa lista de endereços ou continue enviando e-mails para nossos clientes após a 

transação original ter ocorrido. 

 

Para estar de acordo com a CANSPAM, concordamos com o seguinte: 

      • Não use assuntos falsos ou enganadores ou endereços de e-mail. 

      • Identifique a mensagem como um anúncio de forma razoável. 

      • Incluir o endereço físico de nossa empresa ou sede do site. 

      • Monitorar os serviços de marketing de e-mail de terceiros para conformidade, se for usado. 

      • Honre os pedidos de exclusão / cancelamento rapidamente. 

      • Permita que os usuários cancelem a inscrição usando o link na parte inferior de cada email. 

 



 

 

Se, em qualquer momento, você quiser cancelar a sua subscrição de receber emails futuros, pode nos 

enviar um e-mail para 

contato@universogeekup.com e imediatamente o removeremos de TODAS as correspondências. 

 

 

Contatando-nos 

 
Se houver alguma dúvida sobre esta política de privacidade, você pode entrar em contato conosco usando 

as informações abaixo. 

 

www.universogeekup.com 

Rua Céu Azul 

Toledo, Paraná 85903000 

Brasil 

contato@universogeekup.com 

 

Última edição em 2017-09-04 

 

 

 


