Política Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. É política da Alcif Mais respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos
coletar no site Alcif Mais, e outros sites que possuímos e operamos.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para lhe fornecer um serviço. Fazemo-lo por meios justos e legais,
com o seu conhecimento e consentimento. Também informamos por que estamos coletando e como será usado.
Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos
dentro de meios comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados.
Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto quando exigido por lei.
O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas
desses sites e não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade.
Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços
desejados.
O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você
tiver alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contato conosco.

Para que os Dados são utilizados?
As informações que você compartilha com o Grupo Alcif Mais têm como finalidade a gestão, administração, prestação, ampliação e
melhoramento dos Sites e dos Serviços.

Além disso, considerando a possibilidade de o usuário moldar a sua navegação em relação aos dados que lhe são relevantes, as utilizações das
informações compartilhadas permitem a autodeterminação de uso de informação pelo usuário.

Dados anônimos
Ainda que o Grupo Alcif Mais colete, muitas vezes, seus dados de forma identificada, somente fazemos o uso desta forma quando estritamente
necessário. Caso contrário, executamos atividades de anonimização dos dados, apresentando-os em formato estatístico por perfil.

Segurança de Informações Pessoais
Todos os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da ALCIF MAIS ou em base de dados mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de
serviços contratados pela ALCIF MAIS, os quais estão devidamente de acordo com a legislação de dados vigente.
A ALCIF MAIS e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança para proteger a confidencialidade, segurança e integridade de
seus Dados Pessoais, prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados.
Embora a ALCIF MAIS utilize medidas de segurança e monitore seu sistema para verificar vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados
Pessoais contra divulgação não autorizada, mau uso ou alteração, o Usuário entende e concorda que não há garantias de que as informações
não poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das proteções físicas, técnicas ou administrativas.

Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente
é mais seguro deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site.

