Política de Privacidade – Calçados Beira Rio S/A
A política de privacidade tem como objetivo deixar claro o compromisso da
Calçados Beira Rio S/A em garantir a proteção dos dados solicitados.
Queremos que você entenda como utilizamos e não utilizamos as informações
que você transmite ao visitar nossos websites.
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.
Utilizamos seu e-mail apenas para enviar newsletters ou para informar sobre
promoções, pesquisas e novidades, conforme sua autorização ao efetuar o
cadastro.
Os nossos servidores coletam automaticamente informações do seu
computador quando você visita nossos sites, incluindo o seu endereço IP. (O
seu endereço IP é um número que permite que o computador conectado à
Internet saiba para onde devem ser enviadas as informações – como a página
da web que você está visitando). O endereço IP não identifica o usuário
pessoalmente. Nós usamos essa informação para que você visualize nossas
páginas quando solicitadas, para dimensionar nossos sites conforme os
interesses dos usuários e para medir o tráfego de nossos sites.
Essas regras sobre privacidade se aplicam apenas aos sites da Calçados Beira
Rio ou de nossas marcas (Beira Rio, Vizzano, Moleca, Molekinha e Modare).
Elas não valem para outros sites que indicamos por meio de links. Você deve
se informar sobre a política de cada um deles antes de fornecer qualquer tipo
de informação.
Se a qualquer momento você desejar interromper a recepção de e-mails ou
outras comunicações com a empresa, ou no caso de envio de informação
pessoal identificável através do nosso site, gostaria que essa informação fosse
apagada dos registros, você deverá enviar uma notificação para
marketing@beirario.com.br. A correção ou mudança dos seus dados também
é possível.
O material disposto neste site, em texto e imagem, é de propriedade da
editora ou de terceiros; a sua utilização é feita com a devida autorização dos
seus autores. A utilização não autorizada constitui um crime punível por lei. Se
tiver dúvidas ou alguma questão sobre a forma como gerimos a informação,
por favor envie-nos um e-mail para marketing@beirario.com.br. Este endereço
também é reservado à comunicação de fatos que possam, de uma maneira
ou outra, infringir alguma das normas explícitas nesta política, bem como
comprometer a segurança do Site e o seu normal funcionamento.
Quaisquer mudanças realizadas na Política de Privacidade deste site serão
descriminadas nesta página e podem ser efetuadas a qualquer momento.

