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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Prime You se compromete em proteger a sua privacidade. Desenvolvemos esta
Política de Privacidade para apresentar nossas práticas com relação às informações
processadas em nossos ativos e quaisquer outros da estrutura que se vinculem a esta
Política de Privacidade.
Todas as suas informações pessoais recolhidas serão usadas para o ajudar a tornar a
sua visita no nosso site e redes sociais a mais produtiva e agradável possível.
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é
importante para a Prime You.
Todas as informações pessoais relativas a clientes, parceiros ou visitantes que
interajam com a Prime You serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de
Dados Pessoais de 14 de setembro de 2018 (Lei n.º 13.709/2018).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone
e/ou telefones, data de nascimento e/ou outros.
Nossos servidores (que podem ser hospedados por um provedor de serviços
terceirizado) coletam suas informações, incluindo tipo de navegador, sistema
operacional, endereço IP (um número que é atribuído automaticamente ao seu
computador ou smartphone, quando você usa a Internet, o que pode variar de seção
para seção), nome de domínio e/ou carimbo de data/hora da sua visita.
Como a maioria dos serviços de Internet reunimos esses dados automaticamente e
os armazenamos em arquivos de log toda vez que você visita nosso site, usa nossos
aplicativos ou acessa nossas redes sociais.
O uso do site da Prime You e/ou nossas redes sociais pressupõe a aceitação deste
Acordo de Privacidade.
A equipe da Prime You reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio.
Deste modo, recomendamos que consulte a nossa Política de Privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
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Cookies
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências
pessoais quando visita o nosso site. Isso poderá incluir um simples popup, ou uma
ligação em vários serviços que providenciamos.
Em adição também podemos incorporar links de terceiros no nosso site. Alguns deles
poderão utilizar tecnologias como os cookies o que fará com que eles também
recebam a sua informação pessoal, como o endereço IP, o seu ISP, o seu browser etc.
Mas você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou
efetuando alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus. No entanto, isso
poderá alterar a forma como interage com o nosso site e poderá afetar ou não
permitir que faça logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de outras redes.
Autoridades Públicas
A Prime You somente disponibilizará seus dados às Autoridades Públicas quando a
requisição para tanto for feita nos moldes da legislação.
Exclusão de dados
Caso você não queira mais que seus dados sejam utilizados, deverá requerer
expressamente à Prime You, por meio de nossos canais de atendimento, a exclusão
definitiva de suas informações.
Minhas Responsabilidades
Você deve ter extrema cautela ao compartilhar com a Prime You dados dos quais
você não seja o titular. Da mesma forma que nós respeitamos a sua privacidade, você
deve respeitar a privacidade daqueles próximos a você, ou aqueles de quem você
tenha acesso aos dados. Se tiver dúvidas quanto ao consentimento desse terceiro
para compartilhamento dos dados, não os compartilhe.

