POLÍTICA DE PRIVACIDADE ECON ASSESSORIA

ESCOPO DESTA POLÍTICA
A privacidade dos visitantes do nosso site é muito importante para nossa empresa, e
estamos comprometidos em protegê-la. Esta política explica o que faremos com suas
informações pessoais.
Por favor, leia esta Política de Privacidade (“ Política”) cuidadosamente para entender
nossas políticas e práticas sobre seus Dados Pessoais e como os trataremos. Esta Política
explica como seus Dados Pessoais são coletados e usados pelo Grupo Econ
(Assessoria,Soluções Financeiras e Credi Chap).

SEÇÃO 1 - O QUE FAREMOS COM ESTA INFORMAÇÃO?
Esta Política abrange nossas atividades de coleta de dados online tais como: nome, email, endereço,contato,CPF, abrangendo os Dados Pessoais que coletamos por meio de
nossos vários canais, incluindo websites, aplicativos, redes sociais e pontos de venda. Se
você não nos fornecer os Dados Pessoais necessários (indicaremos quando for o caso, por
exemplo, esclarecendo essa informação em nossos canais de atendimento).

SEÇÃO 2 - CONSENTIMENTO
Como vocês obtêm meu consentimento?
Quando você fornece informações pessoais como nome, telefone e endereço... para
completar: uma solicitação para verificar sua possível margem de crédito, após a
realização deste fornecimento confirma-se que você está ciente e de acordo com a coleta
de dados para serem utilizados pela nossa empresa.
Se solicitarmos 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 você 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 em thaiskaka62@gmail.com ou nos enviando uma correspondência em: Econ
Assessoria Rua Iguaçu,157D-Bairro Saic(89802-170).

SEÇÃO 3-FONTES DE DADOS PESSOAIS
Esta Política se aplica aos Dados Pessoais fornecidos sobre você por meio dos métodos
descritos a seguir (consulte a Seção 2) das seguintes fontes: Site
https://econassessoria.com.br/.Sites/aplicativos móveis
para smartphones.E-mail,
mensagens de texto e outras mensagens eletrônicas. Interações com comunicações
eletrônicas entre Você e a Econ.
Formulários de registro impressos ou digitais e formas similares pelas quais coletamos
Dados Pessoais, por exemplo, por redes sociais.
Interações com anúncios. Interações com nossos anúncios (por exemplo, se você interage
com um ou mais de nossos anúncios em um site , pode-se receber informações sobre
aquela interação).
Durante nossas interações com Você, poderemos criar Dados Pessoais.
Dados de outras fontes. Redes sociais (como Facebook, Google), pesquisas de mercado
(se o retorno não for dado de forma anônima), agregadores de dados de terceiros,
parceiros promocionais e fontes públicas.
Dados pessoais que coletamos a seu respeito e como coletamos?
Dependendo de como você interage com a Econ ( online, offline, por telefone e
etc.),Coletamos vários tipos de informações sobre você, conforme descrições a seguir:
Informações pessoais de contato. Incluem qualquer informação que você nos fornece e
que possa nos permitir contatá-lo, como seu nome, endereço postal, e-mail, detalhes de
redes sociais ou número de telefone.
Informações demográficas e interesses. Qualquer informação que descreva seus dados
demográficos ou suas características comportamentais. Exemplos incluem sua data de
nascimento, idade ou faixa etária, sexo, localização geográfica (por exemplo CEP).

SEÇÃO 4 - DIVULGAÇÃO
Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela lei para fazêlo ou se você violar nossos Termos de Serviço.

SEÇÃO 5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
No geral, os fornecedores terceirizados usados irão apenas coletar e usar suas
informações na medida do necessário para permitir que eles realizem os serviços que eles
nos fornecem.
Uma vez que você deixe o site da nossa empresa ou seja redirecionado para um aplicativo
ou site de terceiros, você não será mais regido por essa Política de Privacidade ou pelos
Termos de Serviço do nosso site.

Informações de redes sociais de terceiros. Refere-se a quaisquer informações que você
compartilha publicamente em uma rede social de terceiros ou informações que fazem
parte de seu perfil em uma rede social de terceiros (como o Facebook) e que você permite
que a rede social de terceiros compartilhe Conosco. Exemplos incluem suas informações
básicas de conta (por exemplo, nome, endereço de e-mail, sexo, data de nascimento,
cidade atual, foto de perfil, ID de usuário, lista de amigos e etc.) e quaisquer outras
informações ou atividades adicionais que você permita que a rede social de terceiros
compartilhe.
Informações financeiras e de pagamento. Quaisquer informações necessárias para atender
a uma solicitação de um de nossos bancos correspondentes, como os dados de seu cartão
de débito ou crédito (nome do titular do cartão, número do cartão, data de validade e etc.)
ou outras formas de pagamento (se disponibilizadas).

SEÇÃO 6 - SEGURANÇA
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as
melhores práticas para nos certificar que elas não serão perdidas inadequadamente,
usurpadas,acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas.
Dados Pessoais Sensíveis. Não temos a intenção de coletar ou processar dados pessoais
sensíveis no curso normal de nossas atividades. Quando for necessário processar seus
dados pessoais sensíveis por qualquer motivo, nos apoiaremos em seu prévio e expresso
consentimento para qualquer processamento que for voluntário (por exemplo, para
finalidades de marketing). Se processarmos seus dados pessoais sensíveis para outras
finalidades, Nós nos apoiamos nas seguintes bases legais: (i) detecção e prevenção de
crime (incluindo a prevenção de fraude); e (ii) cumprimento da lei aplicável (por exemplo,
para cumprir com nossos relatórios de diversidade).

SEÇÃO 7 - 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. Se fizermos alterações de materiais para essa
política, iremos notificá-lo aqui que eles foram atualizados, para que você tenha ciência
sobre quais informações coletamos, comoas usamos, e sob que circunstâncias, se alguma,
usamos e/ou divulgamos elas.
Se nossa empresa 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.

