POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta política de privacidade se aplica às informações que coletamos quando você usa
o Site www.muvier.com.br. Para melhorar o uso e a segurança do Site, poderemos
alterar esta Política. Sempre que ocorrer alteração, a data de revisão será informada ao
final deste texto. É recomendável rever a política de privacidade sempre que acessar
nossos serviços para manter-se atualizado.
1. SOBRE AS INFORMAÇÕES COLETADAS
Coletamos informações no momento em que você se registra em nosso site, faz um
pagamento, preenche um formulário ou navega no site. Durante um pagamento ou o
registro em nosso site, pode ser solicitado: seu nome, e-mail, endereço, telefone de
contato e informações de pagamento.
2. SOBRE COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES
Qualquer uma das informações que coletamos de você pode ser usada da seguinte
forma:
•
•

•
•
•
•
•

Para recomendar serviços que possam ser interessantes;
Para garantir que os anúncios de serviços, como parte do uso do Site, sejam
relevantes, segundo sua localização geográfica e categoria de trabalho
escolhida;
Para atribuir a você seus comentários e opiniões;
Para processar transações financeiras;
Para administrar uma concorrência, promoção, pesquisa ou outra característica
do site;
Para melhorar seu uso do Site;
Para enviar e-mails de comunicação.
O endereço de e-mail que você cadastrar poderá ser usado para enviar
informações ou atualizações de suas solicitações e pedidos, às vezes, material
institucional, atualizações e informações relacionadas ao serviço. Caso queira
cancelar sua inscrição de recebimento de e-mails envie um e-mail para
contato@muvier.com.br
3. SOBRE A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

Implementamos em nossa plataforma/site medidas de segurança para manter a
segurança de informações pessoais quando você envia um pagamento, faz log-in,
envia ou acessa suas informações de cadastro.
Oferecemos o uso de um gateway de pagamento seguro, o Pagar-me. Todas as
informações de crédito fornecidas são transmitidas via tecnologia segura, com direitos
especiais de acesso ao nosso sistema para equipe de desenvolvimento, manutenção
e/ou serviços transacionais financeiros, com cláusula obrigatória de confidencialidade
das informações.
4. SOBRE INFORMAÇÃO A TERCEIROS

Nós não vendemos, comercializamos ou transferimos a terceiros as suas informações
pessoalmente identificáveis. Isso não inclui terceiros de confiança que nos auxiliam no
funcionamento do nosso site, conduzindo nosso negócio ou atendendo você, desde
que concordem em manter esta informação confidencial. Podemos também divulgar
as suas informações se acreditarmos que é apropriado para cumprir a lei, nossas
políticas do site ou proteger nossos direitos, propriedade ou segurança, ou de outra
pessoa. No entanto, as informações do visitante que não sejam pessoalmente
identificáveis podem ser fornecidas a terceiros para marketing, publicidade ou outros
usos.
5. SOBRE O SEU CONSENTIMENTO
Ao usar nossa plataforma, você declara estar de acordo com a política de privacidade
do nosso site.
6. SOBRE ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA
Se atualizarmos as nossas políticas de privacidade, publicaremos as alterações
realizadas
nesta
página
e
atualizaremos
a
data
de
modificação
da Política de Privacidade abaixo.
As últimas modificações a essas políticas foram realizadas em 24 de maio de 2018.
7. FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
Se você tiver dúvida com relação à nossa política, você pode entrar em contato
conosco pelo contato@muvier.com.br.

