A AQUASPORT se preocupa em preservar a sua privacidade e garantir o sigilo
das informações transmitidas pela internet. Leia com atenção o texto abaixo.
Para fins de Política de Privacidade, devem ser observadas as seguintes
considerações:
1. A AQUASPORT coleta informações pessoais, capazes de identificar os
usuários, quando estes:
1.1 - Se cadastram em nosso website;
1.2 - Participam de nossas promoções ou concursos;
1.3 - Entram em contato conosco pelos canais de atendimento ao usuário;
2. Para cada uma das modalidades de coleta de dados poderão ser solicitadas
diferentes informações, de acordo com a finalidade da coleta. Assim, os
usuários serão sempre informados sobre os dados que estão sendo coletados,
ficando ao seu critério fornecê-los ou não, e, em cada caso, serão avisados
também sobre as conseqüências de sua decisão.
3. A AQUASPORT também recebe e armazena automaticamente, através de
cookies, informações em seus servidores sobre as atividades advindas do
navegador, incluindo o endereço IP e a página acessada.
4. Privacidade de nossos visitantes
4.1 A entrada de dados pessoais do usuário no website e a aceitação de
cookies de navegação não constituem requisito para navegar pelo website,
sendo facultativas. O usuário que decide fornecer seus dados pessoais declara
conhecer e aceitar os termos desta Política de Privacidade.
5. Do Usuário
5. 1. Todas as informações coletadas dos usuários trafegam pela internet de
forma segura, com uso de um processo de criptografia, de modo a garantir que
jamais sejam divulgadas. Além disso, essa tecnologia visa impedir que as
informações sejam transmitidas ou acessadas por terceiros.
5.2 Envidaremos nossos melhores esforços para manter a integridade e a
confidencialidade das informações que nos forem fornecidas.
5.3 Todos os dados pessoais coletados serão incorporados ao banco de dados
da AQUASPORT, sendo seu responsável a Multsport Academia de Natação e
Ginástica Ltda. com sede na Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 308 – Vila Mariana
– São Paulo - SP, inscrita no CNPJ 0000.617.694/0001-00.
6. A AQUASPORT utiliza as informações coletadas para os seguintes
propósitos gerais:
(i) otimizar o uso e a experiência interativa durante a navegação do usuário no
website;
(ii) elaborar estatísticas gerais, alertando o usuário quando da sua
identificação;
(iii) responder as dúvidas e solicitações de seus usuários;
(iv) realizar campanhas de comunicação e marketing de relacionamento;

(v) comunicar-se com os usuários, a fim de lhes dar informações sobre a
empresa, produtos, serviços e promoções;
(vi) sempre que possível, aprimorar os serviços e/ou produtos da academia.
.7 O acesso às informações coletadas é restrito aos funcionários e pessoas
autorizadas para este fim. Empregados e/ou pessoas autorizadas que se
utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo nossa Política de
Privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas em nosso processo
disciplinar, sem exclusão das demais medidas legais cabíveis.
8. A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, as informações dos
usuários jamais serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades
diferentes daquelas para as quais foram coletadas pela AQUASPORT.
9. A AQUASPORT se compromete a utilizar os melhores sistemas de proteção
disponibilizados pela tecnologia de internet, razão pela qual não é responsável
pelos danos decorrentes do seu acesso e/ou utilização por terceiros estranhos,
seja dolosa ou culposamente.
10. O usuário garante a veracidade e exatidão dos dados pessoais que
fornecer neste website, assumindo a correspondente responsabilidade caso
não sejam exatos. A AQUASPORT não assume qualquer responsabilidade em
caso de inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo usuário neste
website.
11. O usuário que introduzir seus dados pessoais poderá, a qualquer momento,
solicitar que lhe seja informado o conteúdo dos mesmos, bem como as
retificações ou supressões que julgue convenientes, inclusive totais, bastando
que preencha o formulário de retificação.

