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Política de Privacidade 

 
Caro Usuário, agradecemos a sua visita ao nosso website e aproveitamos a ocasião 
para informa-lo a respeito da nossa Política de Privacidade para uma melhor clareza e 
segurança durante a navegação em nosso espaço virtual. 

 

• Sobre a coleta de dados 

As suas informações não são coletadas de forma automática mas sim voluntária 
através do formulário que se encontra na seção de Contato aonde se solicita o seu 
nome completo e e-mail para posterior envio a nós da mensagem desejada. O envio 
desta mensagem só é efetivado com o aceite desta Política. 

 

• Sobre o uso das informações coletadas 

As informações pessoais compartilhadas como Nome Completo, E-mail e Mensagem 
serão utilizadas para os fins da comunicação eletrônica iniciada e internamente no 
gerenciamento e arquivamento de dados em nosso sistema. A Brindz não tem o 
costume de enviar e-mails marketing mas isso não impede que o seu e-mail seja 
selecionado eventualmente como destinatário para o envio de comunicados e 
mensagens alheias à comunicação inicial. 

 

• Sobre o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais 

Ao fazer click nos botões de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, você 
estará autorizando e publicando o conteúdo selecionado na rede social em questão. 
De qualquer maneira, isso não outorga a Brindz nenhum acesso a seus dados de 
acesso nessas plataformas como logins e senhas. 

 

• Sobre alterações desta Política 

Esta Política pode sofrer eventuais alterações. No entanto, sugerimos que você 
consulte este documento periodicamente para verificação das informações mais 
recentes referentes a este mérito. 
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• Contato 

Havendo qualquer questionamento sobre esta Política, não hesite em escrever para 
info@brindz.com.br 

 

 

 

 

 

 


