
Política de Privacidade – Quick Massage Passo a Passo 

COMO NÓS PROTEGEMOS SUA PRIVACIDADE 

 

A política de privacidade diz a você como nós coletamos, usamos e protegemos suas 

informações pessoais. Visitando nosso website, você aceita e concorda com os termos e 

condições desta política de privacidade.  

 

MENORES 

O Ebook Quick Massage Passo a Passo não é um produto para menores de 18 anos. Se você 

estiver com idade inferior a 18 anos, poderá utilizar o nosso website somente com a permissão 

e participação ativa dos seus pais ou responsável legal. Se você é menor de idade, por favor, 

não nos forneça quaisquer informações pessoais. 

 

O TIPO DE INFORMAÇÃO QUE NÓS COLETAMOS DE VOCÊ 

 

Assim como a maioria dos lugares na Internet, simplesmente por visitar nosso website, você 

automaticamente já nos informa certas informaçãos. Essas incluem informações básicas como 

seu endereço IP, o site de onde você veio antes de visitar este, o site para onde você vai ao sair 

deste, o sistema operacional do seu computador e o tipo de navegador de Internet que você 

está usando. Nosso web site automaticamente grava essas informações básicas sobre você. 

 

E como muitos outros sites, nós podemos usar cookies. Essas informações podem ser usadas 

para rastrear sua seção no nosso site. Os cookies também podem ser usados para personalizar 

o conteúdo do nosso site para você como indivíduo. A opção de cookie pode ser desabilitada 

no seu navegador. 

 

Nós também podemos coletar quaisquer dados que você forneça ao postar uma mensagem ou 

enviar um e-mail. Você sempre pode escolher não nos fornecer informações. No entanto, se 

você reter informações, nós podemos negar-lhe acesso a alguns ou a todos os serviços, dicas e 

funcionalidades do nosso site. 

 

Algumas transações entre você e o nosso website podem envolver pagamento via cartão de 

crédito, débito automático, boleto bancário e/ou serviços de pagamento online de terceiros 

(como Hotmart). Em tais transações, nós coletaremos informações relacionadas à transação, 



como parte do processo de comercialização/negócio feito com você, incluindo seu endereço 

de pagamento, número de telefone e outras informações relacionadas. 

 

COMO É USADA ESSAS INFORMAÇÕES 

 

Usamos suas informações para operar as atividades de negócio do nosso site. Por exemplo, 

nós podemos usar esses dados para entrar em contato com você sobre mudanças no nosso 

site, novos serviços/produtos, ofertas especiais, resolver disputas, solucionar problemas, sanar 

dúvidas e outras necessidades não citada anteriormente. 

 

Nós não vamos entregar seus dados a terceiros sem sua permissão. Exceto por exigências 

legais ou para fins de investigações de fraude, violação de propriedade intelectual ou qualquer 

outra atividade ilegal, ou que podem expor-nos legalmente. 

 

Apesar de não divulgarmos, individualmente, informações identificáveis, podemos divulgar 

dados agregados sobre os visitantes do nosso site para anunciantes ou outros terceiros, para 

fins promocionais e de marketing. 

 

NOMES DE USUÁRIOS E SENHAS 

 

Seu acesso a partes do nosso site pode ser protegido por um nome de usuário e uma senha. 

Não forneça sua senha para ninguém. Se você entrar numa seção do nosso site que requer 

uma senha, você deve se desconectar quando sair. 

 

SEU USO DE INFORMAÇÕES E E-MAILS DE LIXO ELETRÔNICO NÃO SOLICITADO 

 

Nós odiamos lixo eletrônico (spam). Informações que você obtém em nosso site sobre nós ou 

outros usuários do site não podem ser usadas por você ou outras pessoas para enviar 

mensagens de e-mail comerciais não solicitadas ou enviar comunicações comerciais não 

solicitadas através do nosso site ou outros sistemas de comunicação. 

 

SUA DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA DE INFORMAÇÕES A TERCEIROS QUE NÃO SÃO NOSSOS 

FORNECEDORES 



 

Você pode optar por fornecer informações pessoais para visitantes do site ou terceiros que 

não sejam nossos fornecedores. Tenha cuidado ao fazê-lo. A política de privacidade desses 

terceiros determinam o que é feito com suas informações. 

 

AUTORESPONDERS 

 

Nós podemos usar autoresponders para se comunicar com você por e-mail. Para proteger sua 

privacidade, nós usamos um sistema de verificação de cadastro para esse tipo de 

comunicações, e você sempre pode sair da nossa lista usando os links contidos em cada 

mensagem de autoresponder.  

 

MUDANÇAS NA POLÍTICA 

 

Os termos desta política podem mudar de tempos em tempos. Se essas mudanças forem 

feitas, nós vamos notificá-lo através de uma notícia publicada na home page do nosso site. Se 

você não concordar com as mudanças que forem feitas, entre em contato conosco (por e-mail, 

usando o formulário de contato do site, ou por escrito via Correios). Quaisquer alterações 

feitas a esta política não se aplicam às informações que nós coletamos de você antes de fazer 

as alterações. 

 

Se você está preocupado com o tema abrangido por esta política, você deve lê-lo toda vez 

antes de utilizar o nosso website. Quaisquer dúvidas ou preocupações sobre esta política 

devem ser trazidas à nossa atenção, enviando um e-mail para pamela(arroba)outrarenda.com 

e nos fornecendo informações relativas ao nosso interesse. 

 

Esta política de privacidade foi elaborada em 10/01/2015. 

 

Todos os Direitos Reservados - Thiago Nishida 


