Política de Privacidade

Quais Dados Pessoais Coletamos e Porque
Formulário de Contato
As informações enviadas por meio dos formulários de contato em nosso site são
enviadas para o e-mail da empresa, hospedado no Exchange da Microsoft. A Microsoft
possui sua Política de Privacidade conforme as diretrizes da UE e você pode encontrar
mais informações sobre isso aqui(link: https://privacy.microsoft.com/ptbr/privacystatement).

Cookies
Ao deixar um comentário no site, você poderá optar por salvar seu nome, e-mail e site
nos cookies. Isso visa seu conforto, assim você não precisará preencher seus dados
novamente quando fizer outro comentário. Estes cookies duram um ano.

Mídia Incorporada de Outros Sites
Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos,
imagens, artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente
da mesma forma como se o visitante estivesse visitando o outro site.
Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento
adicional de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado,
incluindo sua interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está
conectado com o site.

Por Quanto Tempo Mantemos os Seus Dados
Se você deixar um comentário, o comentário e os seus metadados são conservados
indefinidamente. Fazemos isso para que seja possível reconhecer e aprovar
automaticamente qualquer comentário posterior ao invés de retê-lo para moderação.

Quais os Seus Direitos Sobre os Seus Dados
Se você tiver deixado comentários neste site, pode solicitar um arquivo exportado dos
dados pessoais que mantemos sobre você, inclusive quaisquer dados que nos tenha
fornecido. A requisição pode ser realizada através do email contato@adxti.com.br.
Também pode solicitar que removamos qualquer dado pessoal que mantemos sobre
você. Isto não inclui nenhum dado que somos obrigados a manter para propósitos
administrativos, legais ou de segurança.

Para Onde Enviamos Seus Dados

Comentários de visitantes podem ser marcados por um serviço automático de detecção
de spam. Nós não partilhamos seus dados particulares, como as informações de
contatos, com terceiros. Garantimos a nossa política e nossa equipe de gerenciamento.

Informações Adicionais
Como Protegemos seus dados
Estamos usando inteiramente SSL / HTTPS em todos os nossos sites. Isso criptografa
nossas comunicações com os servidores, para que informações pessoais identificáveis
nunca sejam capturadas por terceiros.

Histórico de Revisão
Esta política será revisada e atualizada periodicamente para garantir a precisão, a fim de
refletir mudanças na tecnologia e na legislação. Você deve verificar esta página
ocasionalmente para garantir que esteja familiarizado com as alterações.

Contate-nos
Qualquer dúvida sobre esta Política de Privacidade deve ser encaminhada para:
contato@adxti.com.br

