POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Marketing Freelas se compromete a criar e manter sistemas e recursos que visem
proteger todas as informações pessoais eventualmente recolhidas, sendo estas usadas
somente para o ajudar a tornar a sua visita no nosso site o mais produtiva e agradável
possível.
A garantia da con fidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é
importante para o Marketing Freelas.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes
que usem o Marketing Freelas serão tratadas em concordância com a A Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018.
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou
celular, endereço, data de nascimento e/ou outros.
O uso do site Marketing Freelas pressupõe a aceitação desta Política de Privacidade
assim como de seus Termos de Uso. A equipe do Marketing Freelas reserva-se ao
direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte
esta Política de Privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado.

- Coleta, uso e compartilhamento de informações
Somos os únicos proprietários das informações coletadas neste site. Nós só temos
acesso ou coletamos informações que nossos usuários e anunciantes voluntariamente
nos forneceram ao se cadastrar ou usar nossos serviços. Não venderemos, alugaremos
ou forneceremos de qualquer outra forma essas informações a ninguém.
Usaremos suas informações unicamente para o que for necessário para oferecer nossos
serviços contratados. Não compartilharemos suas informações com terceiros fora da
nossa organização, exceto o necessário para atender sua solicitação, por exemplo, para
intermediar um serviço contratado no site.
A menos que você solicite previamente que não entremos em contato, poderemos enviar
para você por e-mail, whatsapp ou telegram mensagens para informar sobre promoções,
novos produtos ou serviços ou alterações a esta política de privacidade e nos termos de
uso.

- Seu acesso e controle sobre informações
Você pode desativar nossos contatos futuros a qualquer momento entrando em contato
conosco pelo endereço de e-mail contato@olimpioaraujojunior.com ou pelo whatsapp 41
99914 3159 e solicitar o cancelamento de mensagens ou mesmo a exclusão de seus
dados de nosso sistema/

- Segurança
Nós tomamos precauções para proteger suas informações. Quando você envia seus
dados ou informações con fidenciais por meio do site, suas informações são protegidas
online e of fline.
Você pode veri ficar isso procurando um ícone de cadeado fechado na parte inferior do
seu navegador da web ou procurando "https" no início do endereço da página da web.
Sempre que coletamos informações con fidenciais (como dados de cartão de crédito),
essas informações são criptografadas pelos gateways de pagamento e transmitidas para
nós de maneira segura, ou seja, nenhum de nossos colaboradores tem acessos a essas
informações que são totalmente con fidenciais.
Enquanto usamos a criptogra fia para proteger informações con fidenciais transmitidas online, também protegemos suas informações off-line. Somente funcionários que precisam
de informações básicas como seu numero de telefone, nome completo ou e-mail para
executar algum trabalho especí fico (por exemplo, cobrança ou serviço ao cliente) têm
acesso a informações de identi ficação pessoal. Os computadores / servidores nos quais
armazenamos informações de identi ficação pessoal são mantidos em um ambiente
seguro.

- Atualizações
Nossa Política de Privacidade pode mudar de tempos em tempos e todas as atualizações
serão publicadas nesta página.
Se você considerar que não cumprimos esta política de privacidade, entre em contato
imediatamente através do e-mail contato@olimpioaraujojunior.com
Os anúncios
Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. A
informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP
(Internet Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que utilizou ao visitar o
nosso website (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que
páginas visitou dentro do nosso website.
Importante: Política de Descadastramento (“Opt-out”)
O usuário dos nossos serviços pode a qualquer momento deixar de receber
comunicações do nosso site. Para tanto basta enviar um e-mail para
contato@olimpioaraujojunior.com manifestando o desejo de não mais receber
comunicações, ou simplesmente clicar no link Unsubscribe contido no final de cada email.

Como coletamos informações a seu respeito

Quando você visita o site do Marketing Freelas, coletamos o seu endereço IP e as
informações padrão de acesso à web como o tipo do seu navegador e as páginas que
acessou em nosso site. Se você se inscrever no site, coletaremos também o seu e-mail.
Remarketing do Google
Nós utilizamos o recurso de Remarketing do Google Adwords para veicular anúncios em
sites de parceiros do Google. Este recurso permite identi ficar que você visitou o nosso site
e assim o Google pode exibir o nosso anúncio para você em diferentes websites. Diversos
fornecedores de terceiros, inclusive o Google, compram espaços de publicidade em sites
da Internet. Nós eventualmente contratamos o Google para exibir nossos anúncios
nesses espaços. Para identi ficar a sua visita no nosso site, tanto outros fornecedores de
terceiros, quanto o Google, utilizam-se de cookies, de forma similar ao exposto na seção
“Como usamos cookies”. Você pode desativar o uso de cookies pelo Google acessando o
Gerenciador de preferências de anúncio.
Cookie DoubleClick Dart
O Google, como fornecedor de terceiros, utiliza cookies para exibir anúncios no nosso
website;
Com o cookie DART, o Google pode exibir anúncios com base nas visitas que o leitor fez
a outros websites na Internet;
Os utilizadores podem desativar o cookie DART visitando a Política de privacidade da
rede de conteúdo e dos anúncios do Google.
Os Cookies e Web Beacons
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoas
quando visita o nosso website. Isto poderá incluir um simples popup, ou uma ligação em
vários serviços que providenciamos, tais como fóruns.
Em adição também utilizamos publicidade de terceiros no nosso website para suportar os
custos de manutenção. Alguns destes publicitários, poderão utilizar tecnologias como os
cookies e/ou web beacons quando publicitam no nosso website, o que fará com que
esses publicitários (como o Google através do Google AdSense) também recebam a sua
informação pessoal, como o endereço IP, o seu ISP, o seu browser, etc. Esta função é
geralmente utilizada para geotargeting (mostrar publicidade de Lisboa apenas aos leitores
oriundos de Lisboa por ex.) ou apresentar publicidade direcionada a um tipo de utilizador
(como mostrar publicidade de restaurante a um utilizador que visita sites de culinária
regularmente, por ex.).
Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou
efetuando alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, como o Norton Internet
Security. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage com o nosso website, ou
outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites
ou fóruns da nossa e de outras redes.

Ligações a Sites de terceiros

O Portal Marketing Freelas possui ligações para outros sites, os quais, a nosso ver,
podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política
de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir
do nosso deverá ler a politica de privacidade do mesmo.
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses
mesmos sites.
Restrições na Utilização dos Serviços
Usuário não deve utilizar os serviços do Marketing Freelas para:
Divulgar conteúdos Sensuais ou Pornográ ficos, impróprios para menores ou que façam
alusão a atividades ilegais.
Divulgar informações ofensivas ou caluniosas a outras pessoas ou a empresas.
Realizar atividades que não estejam ligadas diretamente às atividades comerciais do
Marketing Freelas.
Divulgar conteúdos de pessoas ou Empresas que não sejam parceiras o ficiais do
Marketing Freelas ou divulgar Conteúdos com fins comerciais e cuja venda não esteja
sendo realizada pelo Marketing Freelas ou seus parceiros o ficiais.
Divulgar informações sobre o Marketing Freelas ou seus parceiros sem autorização
explícita nos canais de divulgação do Marketing Freelas ou atrafés de autorização formal
por escrito.
Divulgar informações ou realizar atividades que possam prejudicar ou colocar em risco
qualquer pessoa ou Empresa, em especial O Marketing Freelas, seus parceiros,
A filiados, Produtores ou Clientes.
Interrupção e Cancelamento dos Serviços
O Marketing Freelas poderá interromper o fornecimento de qualquer serviço, a qualquer
momento, sem prévia noti ficação.
O Marketing Freelas poderá cancelar o acesso de qualquer usuário a seus Sites ou a
qualquer serviço a qualquer momento sem necessidade de noti ficação prévia.
O Marketing Freelas não se responsabiliza por qualquer prejuízo decorrente da utilização
de seus serviços, exceto quando explicitamente mencionado em contrário.
Os usuários devem realizar seus próprios backups, cópias de segurança, exceto quando
mencionado em contrário.
O usuário entende que é inerente às atividades online interrupções e eventuais falhas de
desempenho ou segurança. Desta forma o Marketing Freelas não poderá ser
responsabilizada por falhas decorrentes de erros técnicos, falhas de segurança ou
invasão por parte de terceiros.

