Política de Privacidade de Angolobel
Esta política de privacidade foi compilada para melhor servir aqueles que
estão preocupados com a forma como as suas Informações Pessoais
Identificáveis estão sendo usadas online. Por favor, leia nossa política de
privacidade cuidadosamente para obter uma compreensão clara de como
nós coletamos, usamos, protegemos ou lidamos com suas informações
pessoalmente identificáveis de acordo com o nosso site ou aplicativo.

Quais informações pessoais coletamos das pessoas que visitam nosso
site ou aplicativo?

Ao registrar-se em nosso site ou aplicativo, conforme apropriado, no caso
de pessoa física, você será solicitado a inserir seu nome, endereço de email, endereço para correspondência, número de telefone, cpf, data de
nascimento e sexo; no caso de pessoa jurídica, substitui-se o CPF por CNPJ
e a data de nascimento por data de abertura da empresa, e inclui-se a
inscrição estadual. As informações de cartão de crédito só serão
solicitadas em caso de pagamento do pedido realizado por este tipo de
pagamento. Tudo isso para geração correta da NFe(Nota Fiscal) e correta
entrega do pedido realizado

Quando coletamos informações?

Coletamos informações de você quando você se registra em nosso site ou
aplicativo, faz um pedido ou inscreve-se em nossa newsletter.

Como usamos sua informação?

Podemos usar as informações que coletamos de você quando você se
registra, faz uma compra, inscreve-se em nosso boletim informativo,

responde a uma pesquisa ou comunicação de marketing, navega no site
ou aplicativo ou usa outros recursos das seguintes maneiras:

• Para melhorar o nosso site ou aplicativo a fim de melhor atendê-lo.
• Para nos permitir melhor atendê-lo ao responder às suas solicitações
de atendimento ao cliente.
• Para processar rapidamente suas transações, incluindo a emissão de
nota fiscal
• Enviar e-mails periódicos sobre seu pedido ou outros produtos e
serviços.
• Para acompanhar com eles após a correspondência (chat ao vivo, email ou telefone)
Se pedimos por suas informações pessoais por uma razão secundária,
como marketing, vamos lhe pedir diretamente por seu consentimento, ou
lhe fornecer a oportunidade de dizer não.

E caso eu queira retirar seu consentimento, como proceder?

Se após você nos fornecer seus dados, você mudar de ideia, você pode
retirar o seu consentimento para que possamos entrar em contato, para a
coleção de dados contínua, uso ou divulgação de suas informações, a
qualquer momento, entrando em contato conosco no
email: contato@angolobel.com.br ou nos enviando uma correspondência
ou no chat de nosso site ou no envio de email pelo aplicativo ou SMS do
aplicativo
Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela
lei para fazê-lo ou se você violar nossos Termos e Condições de Compra e
Venda.

Como protegemos os seus dados?
Suas informações pessoais estão contidas em redes seguras e só são
acessíveis por um número limitado de pessoas que têm direitos especiais

de acesso a esses sistemas, e são obrigadas a manter as informações
confidenciais. Além disso, todas as informações confidenciais / de crédito
fornecidas são criptografadas por meio da tecnologia Secure Socket Layer
(SSL).

Implementamos uma variedade de medidas de segurança quando um
usuário digita, envia ou acessa suas informações para manter a segurança
de suas informações pessoais.

Todas as transações são processadas por um provedor de gateway e não
são armazenadas ou processadas em nossos servidores.

Nós usamos 'cookies'?

Sim. Cookies são pequenos arquivos que um site ou seu provedor de
serviços transfere para o disco rígido do seu computador através do
navegador da Web (se você permitir) que permite que os sistemas do site
ou do provedor de serviços reconheçam seu navegador e capturem e
lembrem certas informações. Eles também são usados para nos ajudar a
entender suas preferências com base na atividade anterior ou atual do
site, o que nos permite fornecer serviços aprimorados. Também usamos
cookies para nos ajudar a compilar dados agregados sobre o tráfego do
site e a interação no site, para que possamos oferecer melhores
experiências e ferramentas no futuro.

Nós usamos cookies para:
• Compreender e salvar as preferências do usuário para futuras visitas.
Você pode optar por fazer com que seu computador o avise sempre que
um cookie estiver sendo enviado ou você pode optar por desativar todos
os cookies. Você faz isso através das configurações do seu navegador.
Como o navegador é um pouco diferente, consulte o menu de ajuda do
seu navegador para aprender a maneira correta de modificar seus cookies.

Se você desativar os cookies, isso não afetará a experiência do usuário.

Divulgação de terceiros

Não vendemos, comercializamos ou transferimos de outra forma para
terceiros as suas Informações Pessoais Identificáveis, a menos que
forneçamos aos usuários uma notificação prévia. Isso não inclui parceiros
de hospedagem de sites e outras partes que nos auxiliam a operar nosso
site e aplicativo, conduzir nossos negócios ou atender nossos usuários,
desde que essas partes concordem em manter essas informações
confidenciais. Também podemos divulgar informações quando a
divulgação for apropriada para cumprir a lei, aplicar as políticas do nosso
site e aplicativo ou proteger os direitos, propriedade ou segurança dos
nossos ou de outras pessoas.

Links de terceiros

Nós não incluímos ou oferecemos produtos ou serviços de terceiros em
nosso site e aplicativo.

Google

Os requisitos de publicidade do Google podem ser resumidos pelos
Princípios de publicidade do Google. Eles são colocados em prática para
fornecer uma experiência positiva aos usuários.
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=pt

Não ativamos o Google AdSense em nosso site e aplicativo, mas podemos
fazer isso no futuro.

Você será notificado de qualquer alteração na Política de Privacidade:
• Na nossa página de política de privacidade
Pode alterar suas informações pessoais:
• chamando-nos
• Ao fazer login na sua conta
• Conversando conosco ou enviando um email

Como o nosso site ou aplicativo lida com os sinais Não rastrear?
Honramos os sinais Não Rastrear e Não Rastreamos, não construímos
cookies ou usamos publicidade quando um mecanismo de navegador Não
Rastrear (DNT) está em vigor.

Nosso site ou aplicativo permite rastreamento comportamental de
terceiros?
Também é importante observar que não permitimos rastreamento de
comportamento de terceiros

Nós não comercializamos especificamente para indivíduos com idade
inferior a 18 anos, salvo autorização expressa dos responsáveis pelo
mesmo.

Nós coletamos seu endereço de e-mail para:
• Enviar informações, responder a perguntas e / ou outras solicitações
ou perguntas
• Processar pedidos e enviar informações e atualizações referentes a
pedidos.

• Envie-lhe informações adicionais relacionadas ao seu produto e / ou
serviço
• Comercialize para nossa lista de discussão ou continue a enviar emails para nossos clientes após a transação original ter ocorrido.
Nossos e-mails prezam em ter os cuidados:
• Não use assuntos falsos ou enganosos.
• Identifique a mensagem como um anúncio de alguma maneira
razoável.
• Inclua o endereço físico de nossa empresa ou sede do site ou
aplicativo
• Monitorar serviços de marketing por email de terceiros para
conformidade, se um for usado.
• Aceite pedidos de cancelamento / cancelamento de assinatura
rapidamente.
• Permitir que os usuários cancelem a inscrição usando o link na parte
inferior de cada e-mail.

Se, a qualquer momento, você desejar cancelar a assinatura de futuros emails, envie-nos um e-mail para
• Siga as instruções na parte inferior de cada email.
e nós prontamente o removeremos de TODA a correspondência.

ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer
momento, então por favor, revise-a com frequência. Alterações e
esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no
site e aplicativo. Se fizermos alterações de materiais para essa política,
iremos notificá-lo assim que eles foram atualizados, para que você tenha
ciência sobre quais informações coletamos, como as usamos, e sob que
circunstâncias, se alguma, usamos e/ou divulgamos elas.

Se nossa loja for adquirida ou fundida com outra empresa, suas
informações podem ser transferidas para os novos proprietários para que
possamos continuar a vender produtos para você.

Se houver alguma dúvida sobre esta política de privacidade, você pode
entrar em contato conosco usando as informações abaixo.

Angolobel
Rua Araranguá
Curitiba, Paraná – Cep: 81230090
Brasil
contato@angolobel.com.br
41-30539607
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