Compromisso com sua Privacidade
Política de Privacidade
Através do uso ou acesso deste site, você confirma seu reconhecimento e
consentimento a Política de Privacidade exposta abaixo. Se você não concorda com
esta política, por favor, não use este site.
A empresa pode revisar esta política a qualquer momento através de atualizações, e
seu uso após tais mudanças, significa sua aceitação dos termos. Por favor, verifique
estes termos de uso periodicamente.
Esta política tem a intenção de ajudá-lo a entender como a Azza Abrasivos, e suas
e filiais ("nós," ou "nos") coletamos, usamos e protegemos a informação que você
fornece no site.
Informação Pessoal
Se você navegar no site da Azza Abrasivos, você pode geralmente fazer isto
anonimamente, sem fornecer qualquer informação pessoal. Entretanto, há casos
nos quais pedimos suas informações pessoais. Por exemplo, nós às vezes
conduziremos pesquisas on-line para melhor entender as necessidades e perfis de
nossos visitantes. Além do mais, podemos solicitar informações pessoais quando
você se registrar para receber informações adicionais sobre nossos produtos e
serviços, ou solicitar uma newsletter, ou se nos enviar uma pergunta. Mesmo se
você preferir não dar a informação que solicitamos, você pode ainda visitar a maior
parte do site Azza Abrasivos, mas não conseguirá acessar algumas opções, ofertas
e serviços. Caso você mudar de opinião, ou desejar atualizar ou deletar informações
pessoais (como o seu CEP), nós nos esforçaremos para corrigir, atualizar ou
remover a informação pessoal que você nos deu. Você pode fazer isto nos
contatando nos pontos especificados abaixo.
Pedidos
Quando você fizer um pedido de um produto, precisaremos saber seu nome, email,
endereço para correspondência, número do cartão de crédito e data de validade.
Esta informação pessoal é necessária afim de que possamos processar e completar
seu pedido, enviando um pedido ou confirmação de embarque, bem como notificá-lo
sobre o status de seu pedido. Todas as transações pela Internet feitas com a Azza
Abrasivos são realizadas em um servidor seguro que codifica suas informações
sobre o cartão de crédito para garantir que não seja lido por pessoas não
autorizadas.

Correspondência da Azza Abrasivos
Se você nos fornecer informações pessoais e escolher se adicionar a uma lista de
emails de uma empresa em particular, colocaremos você naquela lista da empresa
para receber mensagens relacionadas a atualizações do produto, ofertas especiais,
questões importantes e novos produtos da Azza Abrasivos. Se você não mais quiser
receber mensagens de atualizações, por favor, entre em contato pelos pontos
especificados abaixo.
Uso de informação pessoal
Informações pessoais fornecidas por usuários com 13 anos ou mais de idade,
podem ser usadas por propostas de marketing e promocionais apenas pela Azza
Abrasivos e suas e filiais. Azza Abrasivos não aluga, vende ou distribui a terceiros,
suas informações pessoais que são inseridas neste site sem o seu consentimento, a
menos que seja solicitado legalmente ou conforme informado quando a informação
é coletada. Se você nos consentir o compartilhamento de suas informações com
outras empresas, podemos compartilhar suas informações com empresas que
ofereçam produtos e serviços que possam lhe interessar. Estas empresas podem
contatá-lo diretamente com o produto ou amostras, ofertas personalizadas e
informação, ou perguntar sua opinião sobre os produtos e programas que eles
considerem interessantes para você. Enquanto isto, utilizaremos de todos os
esforços para proteger a confidencialidade de sua informação, Azza Abrasivos não
terá o compromisso de divulgar qualquer informação obtida através de erros na
transmissão ou atos não autorizados de terceiros. A Azza Abrasivos também se
reserva o direito de mudar ou atualizar esta política, ou qualquer outra política ou
prática a qualquer momento, com comunicado cabível aos usuários deste site.
Quaisquer mudanças ou atualizações afetarão imediatamente o site da Azza
Abrasivos.
Podemos compartilhar informações estatísticas ou não pessoais agregadas sobre
nossos usuários com anunciantes, parceiros de negócios, patrocinadores e
terceiros. Esta informação é usada para customizar o conteúdo do site da Azza
Abrasivos e publicar uma melhor experiência aos nossos usuários.
Cookies e Rastreamento de IP
Este site usa cookies com o propósito de administração do site. Se por qualquer
razão, você não desejar aproveitar-se do benefício dos cookies, você deve
desabilitar o seu browser , embora isto possa desabilitar ou inverter para não
usáveis algumas das características do site da Azza Abrasivos.
Este site também pode detectar e usar o seu endereço de IP ou nome de domínio
para monitorar tráfico interno e propostas de capacidade ou para administrar, por
outro lado, nosso site. Nenhuma informação pessoal é obtida, especialmente,

apenas os padrões de uso de vários usuários que se podem rastrear para fornecer
um serviço e conteúdo melhorado baseado na agregação ou revisões estatísticas
dos padrões de tráfico de site de usuário.
Casos Especiais
A Azza Abrasivos se reserva o direito de revelar informações de usuários em casos
especiais, quando temos uma razão para acreditar que a revelação de tais
informações é necessária para identificar, contatar ou trazer ação legal contra
alguém que possa causar lesões ou interferências (tanto intencionalmente como
não intencionalmente) a nossos direitos e propriedades, a outros usuários do site
Azza Abrasivos, ou a qualquer outro que possa ser prejudicado por tais atividades.
Podemos revelar informações pessoais sem notificar em resposta a intimações ou
quando acreditamos na boa fé que a lei necessita ou em resposta a uma situação
de emergência.
Política para Crianças
A Azza Abrasivos motiva os pais e guardiães a monitorar e participar das atividades
online de seus filhos. A menos que seja visualizado um site específico para
crianças, nenhuma informação deve ser apresentada neste site por usuários com
menos de 13 anos de idade, e usuários com menos de 13 anos de idade não são
permitidos a se registrarem para receber newsletters, círculos ou atividades. Além
disso, a usuários com menos de 18 anos de idade, não se permite fazer comprar ou
participar em concursos, exceto para aqueles especificamente dirigidos às crianças.
Onde adequado, a Azza Abrasivos pode pedir que indique a idade para verificar
conformidade a estas políticas.
Azza Abrasivos não coleta propositalmente informação de nossos visitantes com
menos de 13 de idade ou fornece qualquer informação de identificação pessoal de
tais visitantes a terceiros por qualquer razão. Não permitimos que visitantes com
menos de 13 anos de idade receba diretamente comunicados de marketing da Azza
Abrasivos ou de terceiros.
Sites Relacionados
Alertamos que nosso site pode conter links a sites de terceiros. Os sites
relacionados não estão sob controle da Azza Abrasivos, e não somos responsáveis
pelos conteúdos ou pelas práticas de privacidade de qualquer site relacionado ou
qualquer link de um site relacionado.
Informação de Contato:
Perguntas sobre esta política de privacidade pode ser dirigida para:
Matriz

Rua Nicolau Barreto, nº 15, galpão 10 e 11, Nova Esperança, CEP:88336335,
Balneário Camboriú - SC
Fones: (47) 3360-8418 e (47) 2122-3862
E-mail: vendas@azzaabrasivos.com.br
Filial
Rua José Calegario, S/N, Condomínio Centro Comercial Itabira, Loja 4, Aeroporto,
CEP: 29314185, Cachoeiro do Itapemirim - ES
Fones: (28) 3526-7151 e (28) 99255-9158
E-mail: vendases@azzaabrasivos.com.br

