POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade da FEDATTO FRANCHISING CORRETORAS DE SEGUROS foi desenvolvida
para afirmar o seu compromisso com a privacidade e a segurança das informações
eventualmente coletadas. Potenciais interessados no modelo de negócio podem acessar este
website e interagir com o conteúdo online à disposição sem fornecer quaisquer informações de
natureza pessoal. No entanto, caso o usuário tenha fornecido alguma informação, esta política
de privacidade tem o intuito de explicitar como tais informações são coletadas e tratadas.
•

Todas a informações eventualmente coletadas são armazenadas de acordo com os mais
rígidos padrões de segurança;

•

As informações pessoais são coletadas de acordo com o que dispõe a LGPD, e são
mantidas integras;

•

Caberá ao usuário a decisão de fornecer ou não as informações no instante da coleta,
firmando o respetivo termo de consentimento para tratamento de dados;

•

As informações coletadas somente serão compartilhadas com terceiros por
determinação legal ou judicial, ou quanto expressamente autorizadas pelo titular;

•

As informações pessoais jamais serão utilizadas para fins diversos daqueles para as quais
foram coletadas;

•

Apenas funcionários autorizados da FEDATTO FRANCHISING tem acesso às informações
coletadas;

•

No intuito de prover benefícios adicionais aos usuários, este website pode conter links
ou frames de outros websites, que podem ou não ser parceiros da FEDATTO
FRANCHISING. A existência de links ou frames não significa, de modo algum, que a
FEDATTO FRANCHISING tenha conhecimento, aquiesça ou seja responsável pelos
respectivos conteúdos;

•

Durante o acesso ao website podem ser utilizados "cookies", sendo que o usuário pode,
a qualquer instante, restringir esta funcionalidade em seu navegador.

Nos termos do artigo 41 da Lei n° 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), o atendimento,
bem como o encaminhamento de comunicações e/ou reclamações relacionadas à privacidade
e à proteção de dados pessoais dos titulares deverá ser direcionada para:
Luciano Fedatto (encarregado)
Telefone: (54) 98139-9794
E-mail: luciano@grupofedatto.com.br

