
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

 

RESUMO :  Nossa principal preocupação está direcionada à você , 

nossa cliente . Queremos que  tenha total conhecimento que seus 

dados pessoais e informações de pagamento estarão sempre em 

segurança . Da mesma forma que estamos comprometidos com a 

qualidade de nossas peças, estamos desenvolvendo todos os 

esforços possíveis para que a sua compra virtual seja rápida, prática 

,fácil  e muito segura . 

 

SEÇÃO  1–COLETA DE INFORMAÇÕES  

 

Quando você realiza alguma transação com nossa loja, como parte 

do processo de compra e venda, coletamos as informações pessoais 

que você nos fornece, tais como , nome, e-mail e endereço, dentre 

outros . 

Quando você acessa nosso site, também recebemos 

automaticamente o protocolo de internet do seu computador, 

endereço de IP, a fim de obter informações que nos ajudam a 

aprender sobre seu navegador e sistema operacional. 

E-mail Marketing será realizado apenas caso você permita. Nestes 

e-mails você poderá receber notícia sobre nossa loja , novos 

produtos e outras atualizações. 

 

SEÇÃO 2 – CONSENTIMENTO 

 

Teremos o consentimento das nossas clientes e assim , a 

possibilidade de prosseguir com a venda ,  quando nos é fornecido 



as suas informações pessoais, para fazer um pedido, para 

completar uma transação, para validar seu cartão de crédito , para 

providenciar uma entrega, ou retornar uma compra. Após a 

realização destas  ações entenderemos  que você está de acordo 

com a coleta de dados para serem utilizados pela nossa empresa. 

Se solicitarmos suas informações pessoais por uma razão 

secundária, como por exemplo, marketing ,  esta solicitação estará 

diretamente vinculada ao seu consentimento , sendo- lhe permitido 

negar a referida solicitação . 

Você poderá retirar o seu consentimento para  as ações acima 

elencadas , a qualquer momento através de solicitação no nosso site.  

 

SEÇÃO 3 -  INFORMAÇÕES COLETADAS  - CADASTRO  

 

Ao realizar um pedido por intermédio deste site e para que seja 

possível seu processamento e conclusão , você deverá estar 

devidamente  cadastrado e para isso deverá conceder  suas 

informações pessoais , tais como nome , endereço  de email, 

endereço residencial, CPF  e números de seus cartões de crédito . 

Os dados como nome e endereço de email poderão ser 

armazenados , mesmo após a compra efetuada , viabilizando o envio 

de mensagens relativas ao seu pedido, como número do pedido ou 

confirmações, caso seja necessário .  

Lembramos que o cadastro no site não é obrigatório , mas sim, 

recomendável , pois a ausência deste registro não permitirá o acesso 

à algumas funcionalidades do site, somente acessível aos clientes 

cadastrados .  O cadastro permitirá o registro de suas compras e das 

peças que você visualizou . Com esses dados e conforme seu perfil 



, nos é permitido  recomendar produtos de seu interesse , além de 

possibilitar melhorias no nosso site . 

Os dados enviados serão armazenados e ficarão ativos enquanto 

seu cadastro na nossa loja online também estiver . A qualquer 

momento , você poderá realizar um pedido de exclusão e remover 

completamente seu cadastro e informações pessoais relacionadas .  

Podemos divulgar suas informações pessoais  tão somente caso 

exista alguma determinação judicial neste sentido ou sejamos 

obrigados pela legislação pátria a fazê-lo . 

 

SEÇÃO 4 – SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

Nossa loja não repassa, aluga ou vende qualquer dado cadastral 

efetuado . Não haverá qualquer compartilhamento de informações 

pessoais de clientes cadastrados em nossa loja virtual . Entretanto , 

os fornecedores terceirizados e usados por nós irão apenas coletar, 

usar e divulgar suas informações tão somente para  permitir a 

realização do serviço contratado . Certos fornecedores de serviços 

terceirizados, tais como gateways de pagamento e outros 

processadores de transação de pagamento, têm suas próprias 

políticas de privacidade no que se refere às informações que 

necessariamente deverão lhes ser fornecidos para a consumação de 

suas transações relacionadas com compras. Para esses 

fornecedores, recomendamos a leitura sobre suas políticas de 

privacidade , o que  permitirá um melhor entendimento sobre a forma 

que suas  informações pessoais serão usadas por eles. Lembre-se 

que certos fornecedores podem estar  localizados em ou possuir 

instalações que são localizadas em jurisdições diferentes da sua ou 

da nossa .  Assim, se você quer continuar com uma transação que 



envolve os serviços de um fornecedor de serviço terceirizado, então 

suas informações podem tornar-se sujeitas às leis da(s) 

jurisdição(ões) nas quais o fornecedor de serviço ou suas instalações 

estão localizados. 

Importante registrar que ao deixar o site da nossa loja ou ser  

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. 

 

Links: Ao deixar o site da nossa loja ou ser  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. 

Quando você clica em links na nossa loja, eles podem direcionar  

você  para fora do nosso site. Neste caso , não  somos responsáveis 

pelas práticas de privacidade de outros sites e  sugerimos a ler as 

declarações de privacidade dos sites a que porventura tiver sido 

direcionado . 

 

SEÇÃO 5 – SEGURANÇA 

 

Nós dispomos de todas as medidas de segurança , física , eletrônica 

e administrativa para proteger com eficácia , todos os seus dados 

cadastrais e de pagamentos . Todas essas medidas auxiliam na 

prevenção de fraudes e acessos não autorizados. Seguimos as 

melhores práticas  utilizadas nas indústrias existentes no país,  as 

quais nos asseguram que as informações cadastradas no nosso site  

não serão perdidas, usadas inadequadamente, usurpadas, 

acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. 



As informações relacionadas aos cartões de cartão de crédito, são 

criptografadas . Embora nenhum método de transmissão pela 

Internet ou armazenamento eletrônico é 100% seguro, nosso site 

segue todos os requisitos de segurança da PCI-DSS, além do fato de 

implementarmos padrões adicionais, geralmente aceitos pela 

indústria. 

 

SEÇÃO 6 – ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

 

Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a 

qualquer momento, por isso ,   sugerimos revisá-la  com frequência. 

Alterações e esclarecimentos surtirão  efeito imediatamente após sua 

publicação no site.  

 


