1

Política de Privacidade da OkayPag
Data da última modificação: 04/05/2018
Considerações iniciais.
Esta Política de Privacidade descreve como a okaypag.com e suas subsidiárias e empresas afiliadas ("OkayPag") irá
coletar, usar e compartilhar informações sobre você. Esta política se aplica a informações que coletamos quando
você usa nossos sites, incluindo www.okaypag.com, (doravante chamado "Site") ou interagir conosco, conforme
descrito abaixo.
Esta política não se aplica aos softwares de terceiros acessados através de nosso Site. Você pode configurar o seu
navegador para remover ou rejeitar cookies se preferir, o que irá desativar qualquer coleta de informação através
de cookies. Usamos as informações relacionadas ao seu uso de OkayPag exclusivamente para analisar tendências
e avaliar o envolvimento dos usuários da OkayPag, quando acessado a partir de nosso site. Não iremos recolher
as informações que você fornecer diretamente a OkayPag. Além disso, se você acessar a OkayPag por qualquer
outro método, a não ser através de uma hiperligação disponível em nosso site, não iremos coletar as informações
relacionadas ao uso da OkayPag.
Nós podemos alterar esta política de privacidade periodicamente e, caso esta seja alterada, iremos notificá-lo
através da alteração da data da última revisão no topo deste documento e, em alguns casos, podemos enviar um
aviso prévio adicional (como uma declaração em nosso site ou um e-mail informativo). Nós o encorajamos a rever
a política de privacidade sempre que você interagir conosco para se manter informado sobre as nossas práticas
de informação e as formas de ajudar a proteger a sua privacidade.
1. Coleta de Informações.
Informações fornecidas por você:
Nós coletamos informações que você nos fornecer diretamente. Por exemplo, podemos coletar informações
quando você cria uma conta on-line, envia mensagens para os nossos fóruns ou comunidades ou se comunica
conosco.
Os tipos de informações que podemos recolher podem incluir seu nome, endereço de e-mail, nome de usuário,
senha, localização e qualquer outra informação que você optar por fornecer.
Informações que coletamos automaticamente:
Coletamos automaticamente determinadas informações sobre você quando você acessar ou usar o Site fizer
negócio conosco, incluindo:
Informação do Registro:
Nós coletamos informações sobre seu uso do nosso site, incluindo o tipo de navegador que você usa, tempos de
acesso, as páginas visitadas, o seu endereço IP e a página que você visitou antes de navegar para o nosso site.
Informações coletadas por cookies e outras tecnologias de rastreamento:
Podemos usar cookies, web beacons (também conhecidos como "pixels de rastreamento") e outras tecnologias
para coletar informações sobre você quando você interage com o nosso site ou e-mails. Usamos essa informação
para melhorar o nosso site e sua experiência, ver quais as áreas e características de nossos sites são populares,
contar visitas, compreender a eficácia de nossas campanhas e determinar se links dentro de e-mails foram
acionados. Para mais informações sobre cookies e como desativá-los, veja "Suas Escolhas” abaixo.
Informações que coletamos de Outras Fontes:
Podemos também obter informações sobre você de outras fontes e adicioná-las às informações que coletamos
sobre você.
2. Uso da Informação.
Podemos usar as informações sobre você para vários fins, incluindo:
• Responder aos seus comentários, dúvidas e solicitações e prestar serviço ao cliente;
• Monitorar e analisar tendências, uso e atividades, a fim de operar e melhorar o nosso Site;
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• Gerir a(s) sua(s) conta(s) on-line e enviar-lhe avisos, atualizações, alertas de segurança técnica e de apoio e
mensagens administrativas;
• Fazer a ligação ou combinar com informações que recebemos de outras pessoas para ajudar a entender as suas
necessidades e fornecer-lhe um melhor serviço, e
• Realizar qualquer outra finalidade para a qual a informação foi recolhida.
Estamos sediados na República Federativa do Brasil, e a coleta de informações de que trata este documento está
sujeita a legislação Brasileira.
3. Compartilhamento de Informações.
Podemos compartilhar informações sobre você:
• Com fornecedores, consultores e outros prestadores de serviços que precisam de acesso a essas informações
para realizar o trabalho em nosso nome;
• Se acreditarmos que suas ações são inconsistentes com os nossos acordos de usuário ou políticas, ou para
proteger os direitos, a propriedade e a segurança de nós ou de terceiros;
• Em conexão com, ou durante as negociações de, qualquer fusão, venda de ativos da empresa, financiamento ou
aquisição da totalidade ou de uma parte do nosso negócio para outra empresa, e
• Com o seu consentimento sob sua direção.
Podemos também compartilhar informações agregadas ou anônimas, que não podem ser usadas para identificálo.
4. Serviços de Análise prestados por terceiros.
Nós contratamos terceiros para prestar serviços de análise. Essas entidades podem usar cookies, "web beacons" e
outras tecnologias para coletar informações sobre seu uso do nosso Site, incluindo mas não limitado a seu
endereço IP, navegador de internet, páginas visitadas, tempo gasto em páginas e hiperligações acionadas. Esta
informação pode ser usada por nós e outros, para, entre outras coisas, analisar e controlar os dados, determinar a
popularidade de determinados conteúdos e compreender melhor a sua atividade online.
5. Segurança.
Tomamos medidas sensatas para proteger as informações que temos sobre você de perda, roubo, uso indevido e
acesso não autorizado, divulgação, alteração e destruição.
6. Suas escolhas.
Informações da Conta:
Você pode atualizar, corrigir ou apagar informações de sua conta on-line, a qualquer momento, entrando em sua
conta ou contactando-nos conforme as informações abaixo. Por favor note que nós podemos reter determinadas
informações, conforme exigido por lei ou para fins comerciais legítimos. Também podemos manter armazenadas
cópias de informações sobre você por um determinado período de tempo.
Cookies:
A maioria dos navegadores estão configurados para aceitar cookies, por padrão. Se preferir, você pode
normalmente configurar seu navegador para remover ou rejeitar cookies, mas note que isso não afeta
necessariamente cookies do adobe flash de terceiros utilizados em conexão com o nosso site. Se você optar por
remover ou rejeitar cookies, isso poderá afetar a disponibilidade e funcionalidade de nosso site.
Se você tem alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade envie um email para suporte@okaypag.com.

