Política de Privacidade
Somos a empresa NV Prospecção de Clientes na WEB – Negócios de Valor –
pertencente aos diretores Janete & Pedro Mizcci Majeau e queremos que você
navegue com tranquilidade e segurança por nossos sites. Por isso, criamos uma
política de privacidade transparente para informar-lhe sobre o uso de seus dados
cadastrais.
A Negócios de Valor tem o compromisso de garantir a proteção dos dados solicitados
em nossos formulários (de contato, de newsletter, de indicação, etc.), utilizando-os
apenas para o nosso relacionamento comercial para envio de nossas propostas e
negociações e quando de sua autorização para inclusão de seu nome e e-mail em
nossa newsletter também remeteremos conteúdos na forma de artigos, notícias,
oportunidades, nossas promoções e propagandas de nossa empresa e/ou e de nossos
parceiros de negócios.
Não fornecemos suas informações pessoais a terceiros. Mas sempre que você acessar
outros sites da internet através de links citados em nossas reportagens ou
publicidade, aqueles poderão coletar informações sobre você. Em geral, eles usam
estes dados para levantar estatísticas (número de acessos, localização física dos
usuários, tempo de permanência no site, etc.).
Fazemos uso de publicidade na ferramenta Adwords do Google nos sites de
pesquisa Google e seus parceiros e sites de conteúdo parceiros Google. Sendo que
um dos recursos Adwords de publicidade é o remarketing, que percebe quando você
demonstrou interesse nos produtos ou serviços ofertados dentro de nosso site por
meio de cookies do Google e pode reapresentar nossa publicidade quando em sua
nova visita nos sites de pesquisa e conteúdo parceiros Google. Não sendo de seu
interesse o acompanhamento do remarketing pelo Google, segue link para que você
possa desativar seus cookies: http://www.google.com.br/settings/ads.
Lembramos, no entanto, que as práticas relativas à privacidade desses terceiros não
são cobertas pela política da Negócios de Valor e podem ser bem diferentes de nossos
padrões de privacidade.
O site
da
Negócios
de
Valor
(https://www.negociosdevalor.com.br)
coleta informações sobre os usuários das seguintes maneiras: cadastro para
recebimento de nossas newsletters, fale conosco para todos os tipos de assuntos,
preenchimento dos formulários para discussão de contratação

de nossos serviços.
Utilizamos essas informações para melhorar constantemente o conteúdo dos nossos
sites, facilitar seu acesso aos nossos serviços e, quando de sua autorização, também
enviar mensagens com nossos conteúdos e propagandas e de nossos parceiros que
possam ser de seu interesse.
Ressaltamos que, mesmo com sua autorização para nossa remessa de newsletter, a
qualquer
momento
você
pode
solicitar
o
descadastro
para
atendimento@negociosdevalor.com.br ou, conforme o caso, nos links de descadastros
que acompanham nossos comunicados.
Por fim, a responsabilidade da segurança de suas informações pessoais cabe a você
em confiar nos sites, aparelhos e sistemas que você usa para “navegar” na web, por
isso tenha e mantenha atualizados seus sistemas de proteção para uso de
computadores, tablets, laptop, smartphones, etc. para visitas a websites, compras em
e-commerce, navegação da web, etc. e siga as melhores práticas de uso das
ferramentas e recursos informadas na cartilha de segurança para internet do cert.br –
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil:
http://cartilha.cert.br/
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