Política de Privacidade
Onde e quando se aplica:


Aplicação: Nossa Política de Privacidade aplica-se aos dados fornecidos pelos
usuários, coletados pelos usuários, publicados pelos usuários, troca de
mensagens entre os usuários e o site, e troca de mensagens entre usuários, por
intermédio do site. Todas as informações e dados acima mencionados estão
sob proteção, conforme define e regulamenta a legislação brasileira. Aceitar o
uso das funcionalidades do site, o usuário assim reconhece que compreende,
aceita e vincula a Política de Privacidade aos Termos de Uso do site. Se você
não concorda com quaisquer condições previstas aqui, poderá não usar, ou
deixar de utilizar o site.



Não aplicação: Nossa Política de Privacidade não se aplica a sites, blogs, outras
plataformas ou programas eletrônicos de terceiros, mesmo que estes tenham
sido acessados por intermédio de links a partir de nosso site, transições sempre
observáveis pela mudança na URL (linha de acesso de internet) do site. Sites e
demais exemplos supra citados estão fora de nosso ambiente, de nossos
controle, e de nossa jurisdição. Caberá ao usuário conhecer as regras e termos
dos citados.

Consentimento:










Ao utilizar os sites como usuário, você aceita o nosso recebimento,
armazenagem, e uso de suas informações pessoas, bem como eventuais
atualizações, dados de tráfego, endereços de IP, entre outros dados relativos ao
usuário.
Além disso, o usuário compreende e aceita que o site poderá transmitir
informações e dados a outros usuários do site, desde que esta atividade seja
para fins de negócios entre as partes. Da mesma forma, os usuários aceitam
que a eles sejam enviadas mensagens eletrônicas visando informar aspectos
relevantes sobre um negócio, ou oportunidade de negócio com outros usuários.
O usuário aceita que a ele serão enviadas comunicações ou notificações, via email, mensagens tipo SMS ou whatsapp sobre anúncios, promoções e
conteúdos relevantes.
Caso o usuário opte por não receber comunicações de propaganda, poderá
solicitar tal impedimento através de email à administração do site, sendo
necessária esta manifestação em contrário.
O usuário declara ainda que está ciente de que o site não poderá ser
responsabilizado por eventuais roubos ou perdas de dados relativos a produtos,
dados da empresa, ou dados pessoais.

Compartilhamento de informações:


O site, não cede, não vende e não compartilha informações e/ou dados de
usuários para quaisquer pessoas, empresas ou entidades, exceto duas
situações:

a) por determinação judicial, ou por venda do site

b) por venda do ativo do site, de forma parcial ou total, à empresa que eventualmente
assumir a administração do mesmo, desde que honre a responsabilidade por igual sigilo.
Controle do Usuário:


Acesso, correção e exclusão. O usuário poderá, através, do acesso ao seu
painel de controle, criar, alterar ou excluir qualquer informação fornecida para
seu anúncio. Para isso, disponibilizaremos tutoriais destinados a esse
aprendizado e consulta, sempre que necessário.

Observação - Caso não deseje efetuar estas tarefas, o usuário poderá também solicitar
que a equipe de apoio do site efetue o faça. Será cobrada uma pequena taxa, por tarefa.
Para solicitar a execução de tais mudanças, o usuário deverá enviar o pedido por email, para contato@webikeyou.com.br, especificando sua necessidade, ocasião em que
responderemos com o prazo máximo de publicação da tarefa.

