
A Vip trabalha continuamente para manter a privacidade de suas informações.

Compreendemos que o crescimento rápido da internet e dos serviços on-line motivam

questões relativas à natureza e à confidencialidade das informações coletadas sobre

os clientes. Por isso, queremos através deste instrumento esclarecer alguns pontos de

seu interesse, reafirmando nosso compromisso de privacidade e o cumprimento com a

legislação brasileira aplicável, em especial a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

(LGPD), conforme alterada.

Aceite de uso

Ao acessar o SITE da Vip, o USUÁRIO está concordando expressamente com os

termos expostos nesta página. Caso haja constatação de não-cumprimento dos

termos previstos, a Vip, a seu critério exclusivo, poderá suspender temporariamente ou

definitivamente o acesso ao site, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para

determinar o fim da prática indevida e/ou buscar a reparação de suas consequências.

Tendo em vista o dinamismo das relações na internet, o USUÁRIO aceita que esta

Política de Privacidade possa ser modificada pela Vip a qualquer tempo, bem como as

facilidades por ela reguladas, independentemente de prévia notificação ao USUÁRIO,

sendo conveniente que o USUÁRIO a consulte periodicamente, para se manter

atualizado sobre o assunto.

Coleta de Informações



Normalmente, você poderá nos visitar na internet sem nos enviar qualquer tipo de

dado. Entretanto, a Vip pode eventualmente coletar informações quando, por exemplo,

você solicitar um determinado serviço, responder a uma pesquisa ou nos enviar

quaisquer dados – os quais não serão repassados a terceiros em respeito ao sigilo

das informações, e ao disposto na LGPD, exceto sob força de lei ou de forma a

proteger os direitos de propriedade da Vip.

A Vip também poderá utilizar “cookies” (arquivos de dados do computador do

USUÁRIO) ou outras tecnologias similares para obter informações sobre a sua visita

ao nosso SITE, de forma a obter relatórios de ferramentas que nos apontem quais

partes do nosso SITE despertam maior interesse seu ou ação. Entretanto, embora os

“cookies” ajudem a aprimorar a experiência da visita ao nosso SITE, existe a opção de

bloqueá-los nas opções de configuração de seu browser.

Senhas de acesso

Quando o USUÁRIO receber um login ou senha de acesso a alguma função do SITE,

somente ele terá acesso às suas informações. A segurança da sua senha é

fundamental para a proteção de seus dados.

Logo, é de inteira responsabilidade do USUÁRIO a proteção do login e da senha para

que o acesso não seja feito por pessoas não autorizadas.

Segurança

Atualmente utilizamos técnicas de criptografia, firewalls e outras tecnologias e

procedimentos aplicáveis à segurança, de forma a proteger a consistência e a

segurança de suas informações e prevenir o acesso não autorizado ou uso impróprio.



Para manter a integridade dos seus dados, a Vip obedece a normas rígidas de

segurança e envidará os seus melhores esforços para assegurar a confiabilidade, a

disponibilidade e a qualidade das informações veiculadas através do SITE, visando

proporcionar atualidade e exatidão de tais dados.

Entretanto, a Vip não possui condições de controlar em caráter prévio a ausência

absoluta de vírus nos conteúdo do SITE, nem a ausência de outros elementos que

possam produzir alterações no equipamento informático do USUÁRIO. Sendo assim, a

Vip se exime de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer

natureza decorrentes de tal fato.

Contato

Para questões relativas a esta Política de Privacidade, teremos grande satisfação em

responder a seus comentários. Favor entrar em contato.


