Política de Privacidade Studio Art & Vídeo
Em vigor em 20 de janeiro de 2022.
O Studio Art&Vídeo, na pessoa de Adelson Dias Pimenta,

está comprometido em resguardar todos os seus dados informados. A

proteção de dados é algo importante, que é tratado aqui como prioridade. A política de segurança abaixo tem o escopo de esclarecer como o
estúdio Art&Víveo protegerá as comunicações, ações e informações obtidas através da Internet.
O Studio Art&Vídeo, dentro de sua política de compromisso com seus clientes, tomou como base no processo de elaboração de seu site
o respeito pela privacidade online de seus usuários. Ao utilizar nossos serviços, o Studio Art&Vídeo entende que assume um co mpromisso de
proteção e administração responsável e adequada de todas as informações pessoais que possam lhe identificar.
1- Como coletamos seus dados?( Política de “cookies”)
Quando você acessa nosso site, nós, bem como as empresas que contratamos para acompanhar como nosso site é usado e/ou complentar
nossos serviços com uso de landing page, podemos colocar arquivos de dados chamados “cookies”. Enviamos um “cookie da sessão” para o seu
computador quando você entra em sua conta ou usa os nossos serviços. Esse tipo de cookie nos ajuda a reconhecê-lo se visitar várias páginas em
nosso site durante a mesma sessão, para que não seja necessário solicitar a sua senha em todas as páginas. Também usamos cookies para outras
finalidades, como para exibir o seu endereço de e-mail sempre que entrar em sua conta. Codificamos nossos cookies para que possamos
interpretar as informações armazenadas neles. Você pode recusar nossos cookies, caso o seu navegador permita, mas isso pode interferir no usos
do nosso site. Nós e nosso prestadores de serviço também usamos cookies para personalizar nossos serviços, conteúdo e publicidade, avaliar a
eficiência de eventuais promoções, promover confiança e segurança. Você pode encontrar cookies de terceiros ao usar nossos serviços em
determinados sites que não estão sob nosso controle, como por exemplo se você visualizar uma página da Web criada por terceiros ou usar um
aplicativo desenvolvido por terceiros, um cookie poderá ser colocado por essa página ou aplicativo.
Remarketing do Google

Pode ser que usemos o recurso do Remarketing do Google Adwords para veicular anúncios em sites de parceiros do Google. Este
recurso permite identificar que você visitou o nosso site e assim o Google pode exibir o nosso anúncio para você em diferentes websites.
Diversos fornecedores de terceiros, inclusive o Google, compram espaços de publicidade em sites da Internet. A fim de identificar a sua visita no
nosso site, outros fornecedores, bem como o Google, utilizam-se de cookies de forma similar ao exposto aqui.
2- O que faremos com as informações?
O termo “Informações Pessoais” abrange todas as informações que eventualmente possam ser usadas para identificar um indivíduo,
incluindo, sem limitação, nome e sobrenome, endereço(s), endereço eletrônico (e-mail), telefone(s), ou outra informação para contato, pessoal ou
profissional.
Além dos procedimentos internos de garantia de privacidade de dados, o Studio Art&Vídeo se empenha, ainda, no cumprimento de todas
as leis, que tenham por objetivo proteger a sua privacidade. Ou seja, nossa meta é proteger suas Informações Pessoais.
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.
Nossa finalidade principal ao coletar informações pessoais é fornecer a você uma experiência segura, tranquila, eficiente e personalizada.
Para isso, usamos suas informações pessoais para:
• fornecer os serviços e o suporte ao cliente solicitados;
• processar transações e enviar avisos sobre as suas transações
• solucionar disputas, cobrar taxas e solucionar problemas;
• impedir atividades potencialmente proibidas ou ilegais e garantir a aplicação do nosso Contrato do usuário;
• personalizar, avaliar e melhorar nossos serviços, além do conteúdo e do layout do nosso site;
• enviar materiais de marketing direcionados, avisos de atualização no serviço e ofertas promocionais com base nas suas preferências de

comunicação;
Não vendemos nem alugamos suas informações pessoais para terceiros.
3 - Consentimento/autorização
Quando você fornece informações pessoais como nome, telefone e endereço, para uma transação, bem como verificar seu cartão de
crédito, fazer um pedido, providenciar uma entrega ou retornar uma compra, caso seja este tipo de serviço disponibilizado, entendemos que você
está de acordo, ou seja, autoriza a coleta de dados para serem utilizados, sempre com total segurança, pela nossa empresa.
4- Divulgação
Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela lei para fazê-lo ou se você violar nossos Termos de Uso
e Condições de Serviços.
5- Serviços de terceiros
Os fornecedores usados por nós só terão acesso na medida do necessário para permitir que você acesse as páginas do site e a
página de vendas, sendo eles próprios responsáveis pelas suas próprias políticas de privacidade, às quais recomendamos a leitura.
6- Segurança
O Studio Art&Vídeo cuida das suas informações, sendo que os dados são usados para o acesso ao site, página de vendas e o
funcionamento normal do site e efetivação de cadastros, efetivação de compra através de cartão de crédito, se for o caso.
Iremos, juntamento com a Picsize, que é responsável pelo site, tomar todas as medidas razoáveis e apropriadas a fim de proteger
de acesso ou divulgação não autorizadas às suas Informações Pessoais compartilhadas conosco.
7- Alterações dessa política de privacidade
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, então por favor, revise-a com frequência. Alterações
e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site. Garantimos que não reduziremos seus direitos nesta Política de

Privacidade sem seu consentimento explícito. Se as alterações forem significativas, forneceremos um aviso com mais destaque, o que inclui, no
caso de alguns serviços, notificação por e-mail das alterações da Política de Privacidade.
8- E caso você queira retirar seu consentimento, como proceder?
Se após você nos fornecer seus dados, você mudar de ideia, você pode retirar o seu consentimento para que possamos entrar em
contato, para a coleção de dados contínua, uso ou divulgação de suas informações, a qualquer momento, entrando em contato conosco
em adelsondias@hotmail.com ou nos enviando uma correspondência para: Rua Joaquim Rios, nº42 - Centro, Campo Belo - MG,
CEP: 37270-000

