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Política de Privacidade
O SUASVENDAS tem como política respeitar a privacidade de seus usuários.
O SUASVENDAS não irá supervisionar, alterar ou divulgar quaisquer informações pessoais a seu
respeito ou sobre seu uso do serviço, inclusive seus conteúdos, sem sua autorização prévia, a
menos que o SUASVENDAS, de boa-fé, acredite que tal ação seja necessária para:
A - cumprir exigências legais ou obedecer a determinações em processos judiciais;
B - proteger e defender direitos ou propriedade do SUASVENDAS;
C - exigir o cumprimento do Contrato de Prestação de Serviço e Termos de Uso;
D - tomar as ações necessárias para proteger os interesses de seus usuários ou outros.
O CONTRATANTE concorda que a equipe de suporte do SUASVENDAS poderá acessar sua
conta, inclusive seu conteúdo, conforme acima estipulado, EXCLUSIVAMENTE para responder
suas questões referentes ao funcionamento do serviço ou questões técnicas. O SUASVENDAS
poderá a qualquer momento que compreender necessário verificar os dados fornecidos para
cadastro e, confirmada qualquer falsidade, autorizará a suspensão do serviço de imediato até que
seja feita pelo usuário a emenda em seu cadastro.
O SUASVENDAS garante sigilo absoluto no que tange a qualquer operação comercial em que seja
utilizado cartão de crédito. As operações de pagamento são realizadas em ambiente tecnológico
seguro do PAGSEGURO.
IMPORTANTE: O SUASVENDAS não fornecerá endereços de email,
informações pessoais como endereço, nome, data de nascimento e outras
informações de seus cadastrados e/ou associados para terceiros com fins
comerciais, sem a concordância destes.
Se o SUASVENDAS decidir, discricionariamente, que deve notificar as autoridades policiais e
judiciais sobre o cadastro do usuário e sua utilização, facultará cópias desse cadastro à autoridade
correspondente sem aviso prévio ao utilizador.
O SUASVENDAS reserva-se o direito de alterar o Contrato de Prestação de Serviço ou diretrizes
concernentes ao Termo de Uso, a qualquer momento, e de notificá-lo, publicando uma versão
atualizada destes documentos no site.
O CONTRATANTE é responsável por revisar periodicamente o Contrato e Termos de Uso do
serviço. O uso contínuo do serviço, após qualquer alteração, constituirá sua aceitação sobre tais
alterações.
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