POLÍTICA DE PRIVACIDADE SOFTWARE GLOBAL FINANCEIRO
A política de privacidade deixa claro o compromisso do GLOBAL FINANCEIRO
em garantir a proteção e segurança dos dados solicitados ao USUÁRIO.

Para navegar em áreas restritas do site do GLOBAL FINANCEIRO e ter acesso
a serviços exclusivos, você precisa preencher o cadastro.

A garantia de segurança e privacidade das informações de nossos USUÁRIOS
é uma das grandes forças do nosso serviço.

Não fornecemos suas informações pessoais para terceiros sem a sua
autorização e não divulgamos informações que possam identificar os
USUÁRIOS. Somente dados genéricos e agregados, referentes à quantidade
de pessoas que acessam áreas dos nossos sites, podem ser divulgados para
anunciantes e parceiros comerciais.

Sua informação é sua propriedade, e somente é acessível por você ou por
quem você autorizar.
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O e-mail do USUÁRIO é utilizado pelo GLOBAL FINANCEIRO apenas para
envio de newsletters ou para informar sobre promoções, desde que o
USUÁRIO autorize o envio e recebimento dessas informações.

Registramos os endereços de e-mail de todos os que se comunicam conosco
através deste meio, bem como informações sobre a navegação no site e as
informações fornecidas pelo USUÁRIO voluntariamente (como informações de
pesquisa e/ou inscrições).

Utilizamos estes dados para melhorar o conteúdo da nossa página Web e a
qualidade dos serviços por nós oferecidos, e não as compartilhamos ou
vendemos a outras organizações para fins comerciais, exceto para fornecer
produtos ou serviços solicitados pelo USUÁRIO, quando temos a sua
permissão expressa, ou sob as seguintes circunstâncias: (a) for necessário
compartilhar informações para investigar, prevenir ou tomar medidas contra
atividades ilegais, suspeitas de fraude, situações envolvendo ameaças
potenciais à segurança de qualquer pessoa, violações dos Termos de Serviço
da aplicação específica, ou conforme exigido por lei.

Nosso site coleta informações sobre os USUÁRIOS para saber quantas
pessoas entraram em nossas páginas, quais as seções mais visitadas e quanto
tempo foi gasto em cada uma delas, e por meio do cadastro preenchido pelo
próprio USUÁRIO em nosso site.
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Essas informações são utilizadas para melhorar constantemente o conteúdo do
nosso site e aprimorar a experiência do próprio USUÁRIO.

As regras de privacidade aqui estipuladas se aplicam apenas ao site do
GLOBAL FINANCEIRO.

O GLOBAL FINANCEIRO está em sua inteira disposição para esclarecer
eventuais dúvidas que possam surgir em relação a este Política de Privacidade
ou para qualquer outra informação deste site, sinta-se à vontade para entrar
em

contato

conosco

a

qualquer

momento

através

do

e-mail:

contato@globalfinanceiro.com.br

Caso esta Política de Privacidade sofra alterações iremos notificá-lo sobre
mudanças significativas, enviando um aviso para o endereço de e-mail principal
especificado no cadastro do titular da conta de serviço, ou colocando um aviso
destacado no nosso site, por favor, confira-a periodicamente antes de você
fornecer qualquer dado pessoal.

Política de Privacidade atualizada em 06 de julho de 2016.
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