
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

SEÇÃO 1 - O QUE FAZEMOS COM AS SUAS INFORMAÇÕES? 

Quando você utiliza nosso aplicativo, como parte do processo de agendamento, coletamos as 

informações pessoais que você nos fornece, tais como seu nome, endereço e e-mail. 

Quando você utiliza nosso aplicativo, recebemos também automaticamente o protocolo de 

internet do seu computador (endereço de IP) a fim de obter informações que nos ajudam a 

saber mais sobre seu navegador e sistema operacional. 

Marketing por e-mail (quando aplicável): Com sua permissão, podemos lhe enviar e-mails 

sobre nossos serviços e outras atualizações. 

SEÇÃO 2 - CONSENTIMENTO 

Como vocês obtêm meu consentimento? 

Quando você nos fornece as suas informações pessoais para completar o agendamento, você 

está concordando com a nossa coleta e uso de informações pessoais apenas para esses fins 

específicos. 

Se pedirmos suas informações pessoais por uma razão secundária, como marketing, vamos 

pedir seu consentimento, ou te dar a oportunidade de dizer não. 

SEÇÃO 3 - DIVULGAÇÃO 

Podemos divulgar suas informações pessoais se formos obrigados por lei a fazê-lo ou se você 

violar nossos Termos de serviço. 

SEÇÃO 4 - SEGURANÇA 

Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções e seguimos as melhores 

práticas da indústria para nos certificar que elas não sejam perdidas, usurpadas, acessadas, 

divulgadas, alteradas ou destruídas. 

Suas informações são criptografadas usando a tecnologia "secure socket layer" (SSL) e 

armazenadas com criptografia AES-256.  Embora nenhum método de transmissão pela 

Internet ou armazenamento eletrônico seja 100% seguro, nós seguimos todos os requisitos da 

PCI-DSS e implementamos medidas adicionais aceitas pelos padrões da indústria. 

SEÇÃO 5 - IDADE DE CONSENTIMENTO 

Ao usar esse aplicativo, você confirma que você é maior de idade em seu estado ou província 

de residência e que você nos deu seu consentimento para permitir que qualquer um dos seus 

dependentes menores de idade usem esse aplicativo. 

 



 

SEÇÃO 6 - ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento. Portanto, 

por favor, leia-a com frequência. As alterações e esclarecimentos surtem efeito imediatamente 

após serem publicadas no site. Caso façamos alterações na política de privacidade, iremos 

notificá-lo sobre a atualização. Assim, você saberá quais informações coletamos, como as 

usamos, e sob que circunstâncias, caso aplicável, as utilizaremos e/ou divulgaremos. 

PERGUNTAS E INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Se você gostaria de acessar, corrigir, alterar ou excluir quaisquer informações pessoais que 

temos sobre você, registre uma queixa, ou simplesmente peça mais informações de contato 

através do nosso SAC, sac@tecnolab.com.br 
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