POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta política de privacidade explicita sobre o tratamento fornecido pela
PRESS4YOU às informações capazes de identificar os usuários, coletadas
quando estes estão no site www.press4you.com.br e está sujeita a
constantes melhorias, sempre que necessário.
1. Este site poderá conter links de acesso para outros sites externos, cujos
conteúdos e políticas privacidade não são de responsabilidade da
PRESS4YOU. Por isso recomendamos que, ao serem redirecionados para sites
externos, os usuários consultem sempre as respectivas políticas de
privacidade antes de fornecerem seus dados ou informações.
2. A PRESS4YOU coleta informações pessoais capazes de identificar os
usuários cada vez que estes se cadastram em nosso site, participam de
nossas promoções ou concursos ou entram em contato pelos canais de
atendimento ao consumidor.
3. Os usuários serão sempre informados sobre os dados que estão sendo
coletados, ficando a seu critério fornecê-los ou não.
4. Nossos servidores também recebem e armazenam automaticamente,
através de cookies, informações sobe as atividades advindas do navegador,
incluindo o endereço IP e a página acessada.
5. Trabalhamos incansavelmente com os nossos maiores esforços para
manter a integridade e a confidencialidade das informações que nos forem
fornecidas.
6. Todos os dados coletados serão incorporados ao banco de dados da
PRESS4YOU, com sede na Av. Desembargador Santos Neves, 22, loja 02, Praia
de Santa Helena, Vitória-ES, CEP: 29055-055.
7. O acesso às informações coletadas é restrito aos funcionários e pessoas
autorizadas para este fim. Empregados e/ou pessoas autorizadas que se
utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo nossa Política de
Privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas em nosso processo
disciplinar, sem exclusão das demais medidas legais cabíveis.
8. A PRESS4YOU utiliza as informações coletadas para os seguintes propósitos
gerais: (i) otimizar o uso e a experiência interativa durante a navegação do
usuário no site; (ii) elaborar estatísticas gerais, alertando o usuário quando
da sua identificação; (iii) responder as dúvidas e solicitações de seus
usuários; (iv) realizar campanhas de comunicação e marketing de
relacionamento; (v) comunicar-se com os usuários, a fim de lhes dar
informações sobre a empresa, produtos, serviços e promoções.

9. A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, as informações dos
usuários jamais serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades
diferentes daquelas para as quais foram coletadas pela PRESS4YOU.
10. A PRESS4YOU se compromete a utilizar os melhores sistemas e recursos
de proteção disponibilizados pela tecnologia digital para impedir o acesso
e/ou utilização deste conteúdo por terceiros.
11. O usuário garante a veracidade e exatidão dos dados pessoais que
fornecer neste site. A PRESS4YOU não assume qualquer responsabilidade em
caso de inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo usuário.
12. O usuário que introduzir seus dados pessoais poderá, a qualquer
momento, solicitar que lhe seja informado o conteúdo dos mesmos, bem
como as retificações ou supressões que julgue convenientes, inclusive totais,
bastando que preencha o formulário de retificação.
13. Se você tem perguntas ou sugestões, por favor, utilize o link "Contato" no
rodapé de nosso site, ou um dos canais disponibilizados no mesmo.
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