POLÍTICAS
DE PRIVACIDADE
O objetivo desta página é documentar nossas políticas de respeito à
privacidade dos dados coletados, não divulgando a identidade dos usuários
que os forneceram, bem como que nela navegam. Esta política descreve as
formas como coletamos, armazenamos, usamos e protegemos suas
informações pessoais.
A aceitação desta política de privacidade se dará automaticamente com a
realização do seu cadastro em nossa página http://www.yairalon.com.br, para
usufruir de nossos serviços gratuitos.
Caso não concorde com esta política, por favor, não continue o seu
procedimento de cadastro e não utilize nossos serviços. Todavia, por favor,
nos informe o motivo de sua discordância para que possamos sempre
melhorar nosso atendimento.

DIVULGAÇÃO
DE DADOS
Todos os dados armazenados são de uso exclusivo de Yair Alon. Assim, você
tem a garantia de que seus dados serão mantidos no mais absoluto sigilo.
Todas as informações são para uso próprio de nossa empresa e serão
tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados que
estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet
no Brasil.
Temos o compromisso de zelar pela segurança de seus dados cadastrais.
Atuamos com rigorosas políticas de privacidade em todos os processos e
envidaremos todos os esforços para proteger seus dados cadastrais,
garantindo que estes jamais sejam vendidos, trocados e nem divulgados a

terceiros sem o prévio consentimento, salvo quando estes forem solicitados
por meio de Ordens Judiciais.
Ressalvamos que Yair Alon não vende nem aluga suas informações pessoais
a terceiros, para fins de marketing.

COLETA
DE DADOS
Todos os dados pessoais coletados por nossos meios digitais são fornecidos
pela vontade própria de cada usuário, não havendo, dessa forma, nenhuma
quebra de sigilo de identidade na navegação de nosso site, youtube ou redes
sociais.
As informações recolhidas podem incluir seu nome, e-mail, número de telefone
ou celular, endereço, data de nascimento entre outros dados.
Você aceita esta política e concorda com tal coleta, armazenamento e uso de
dados quando se inscrever em nosso site ou em qualquer outro recurso ou
funcionalidade que nós oferecemos ao acessá-lo.
Caso você necessite atualizar seus dados ou ainda seja de sua vontade excluílos de nossa base, não sendo estes mais relevantes ou necessários para
fornecermos nossos serviços e ressalvado qualquer obrigação legal, mediante
solicitação por escrito, via e-mail abaixo informado, todos os dados coletados
serão atualizados ou excluídos de nossos servidores.

COOKIES
O site de Yair Alon utiliza cookies e informações de sua navegação para traçar
seu perfil e assim oferecer serviços cada vez mais convenientes e
personalizados.

Os cookies permitem, entre outras coisas, armazenar suas preferências e
configurações de forma a proporcionar anúncios com base em interesses,
combater fraudes e analisar o desempenho de nosso site e serviços on-line.
Nossa finalidade principal, ao coletar informações pessoais, é fornecer a você
uma experiência segura, tranquila, eficiente e personalizada.
Vale lembrar que você tem à disposição uma variedade de ferramentas para
controlar os cookies, inclusive seu navegador permite o bloqueio e a
eliminação deles.

USO
DOS DADOS
Os dados de usuários adquiridos por Yair Alon têm os seguintes e únicos
objetivos: melhorar a experiência de navegação das pessoas em nossos
meios, nos ajudar a fornecer informações relevantes sobre nossos produtos
para pessoas interessadas e facilitar o relacionamento com nossos clientes.
Eventualmente você estará sujeito a receber e-mails no endereço cadastrado,
com informações sobre nossos produtos e demais assuntos. Sinta-se à
vontade para solicitar o cancelamento deste envio de e-mails, sendo certo que
esta ação não excluirá seu cadastro.

DO ACESSO
AOS DADOS
Poderão ver suas informações pessoais apenas os funcionários, parceiros e
sócios autorizados de Yair Alon, sendo vedada a divulgação destes
publicamente.

Todavia, não temos como garantir que todos os dados e informações sobre
você, em nosso site, estarão livres de acessos não autorizados, principalmente
em casos de compartilhamento indevido das credenciais necessárias para
acessar o site.
Por isso, lembre-se, você é o único responsável pela sua senha e por mantê-la
segura. É de sua responsabilidade nos comunicar, imediatamente, por meio
seguro, a respeito de qualquer uso ou acesso não autorizado de sua conta.

IMPORTANTE
Yair Alon nunca envia e-mails pedindo seus dados pessoais, solicitando
download ou execução de arquivos, por exemplo, com extensões .exe, .com,
.src, .bat, entre outras.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato.

ALTERAÇÃO
NA POLÍTICA
Nossa equipe reserva-se o direito de alterar este acordo sem aviso prévio.
Desse modo, recomendamos que consulte nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
No entanto, em caso de qualquer modificação significativa, você receberá um
comunicado.

