A GP POWERSPORTS sabe o quanto é importante para você conhecer a forma pela qual seus dados pessoais
serão utilizados e como os mesmos estarão protegidos. Assim, abaixo apresentamos uma breve explicação
sobre nossa política de privacidade:

APLICABILIDADE
Esta Política de Privacidade é aplicável a todos os endereços eletrônicos (site, blog, hot pages promocionais)
pertencentes à GP POWERSPORTS Revenda e Locação de Mini Veículos Ltda.

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Para efeitos desta Política de Privacidade, “informação pessoal” significa informações sobre um indivíduo
identificável.
A GP POWERSPORTS não é responsável pela veracidade das informações pessoais fornecidas pelos usuários
e confiamos que todas elas sejam verdadeiras.

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES
A GP POWERSPORTS valoriza a privacidade dos visitantes do Site e está atenta à confidencialidade das
informações registradas em decorrência de seu acesso, seja o registro estatístico de seus dados de acesso,
seja por meio de seu cadastro para navegação em áreas de acesso restrito ou participação em promoções.
Para proteger suas informações, a GP POWERSPORTS emprega seus maiores esforços, adotando
ferramentas de proteção à tecnologia de informação de acordo com os critérios mais atualizados e confiáveis
do mercado.

INFORMAÇÕES SUBMETIDAS NO ACESSO
É possível para você visitar o Site sem submeter suas informações pessoais. Isso quer dizer que você pode
acessar conteúdo do Site sobre os produtos e serviços sem a necessidade de prover informações que o
identifiquem, ou que possam ser usadas pela GP POWERSPORTS para entrar em contato com você, tais como
nome, endereço, número de telefone e e-mail.
Por outro lado, a GP POWERSPORTS pode eventualmente solicitar informações pessoais, a fim de melhorar a
sua experiência de navegação no Site, como personalização de páginas e participação em promoções. Essas
informações, como nome, endereço e e-mail, são coletadas e armazenadas de forma segura e adequada à
natureza dos dados.

PARA QUE USAMOS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Usamos suas informações pessoais para:
•
•
•
•
•

Oferecer serviços personalizados e comunicação interativa;
Fazer o necessário para administrar esses serviços;
Pesquisar, desenvolver, gerenciar, proteger e melhorar nossos serviços;
Aconselhá-lo sobre novos produtos e serviços que possam ser de seu interesse; e
Desenvolver nosso relacionamento e nos comunicar com você

USO DE COOKIES
Um “cookie” é um pequeno arquivo de texto ou identificador de texto colocado no seu computador para
auxiliar a prestação de serviços personalizados. Nós usamos cookies para lhe fornecer um recurso

conveniente para poupar tempo e oferecer uma experiência mais personalizada em nosso site. Também
usamos as informações para análise dos interesses e comportamentos dos usuários, para melhor
entendermos suas preferências.
Você tem a capacidade de aceitar ou recusar cookies, o que pode ser feito mediante a configuração de seu
navegador de internet, de acordo com as instruções do desenvolvedor.

SEGURANÇA
A GP POWERSPORTS adota medidas de segurança atualizadas para proteger as informações pessoais por
você enviadas. Essa proteção se aplica em relação às informações armazenadas em formulários eletrônicos e
impressos. O acesso às suas informações pessoais é restrito a indivíduos com necessidades comerciais
consistentes com o motivo pelo qual a informação foi fornecida. Além disso, a GP POWERSPORTS emprega
técnicas de segurança de informações geralmente aceitas, como firewalls e procedimentos de controle de
acesso para proteger as informações pessoais contra perda e o acesso não autorizado.
No entanto, a segurança perfeita não existe na internet, pelo que você pode ajudar a proteger suas
informações pessoais fechando o navegador após cada acesso.

LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
Este site pode oferecer links para outros sites de terceiros. Você deve estar ciente de que os operadores dos
sites vinculados também podem coletar suas informações pessoais (incluindo informações geradas pelo uso
de cookies) ao acessar seus sites. A GP POWERSPORTS não é responsável pela forma como terceiros
coletam, usam ou divulgam suas informações pessoais, por isso é importante se familiarizar com suas políticas
de privacidade antes de fornecer-lhes suas informações pessoais.

ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A GP POWERSPORTS a reserva-se o direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento,
portanto será sempre considerada em vigor o modelo que estiver publicado na data atual. Sugerimos visitar
periodicamente esta página para rever as nossas políticas e os nossos procedimentos.

Qualquer dúvida ou sugestão em relação a esta Política de Privacidade, por favor entre em contato através do
formulário de contato em nosso website.

