
Declaração de Privacidade

VEKSTI MEET

A Veksti tem o compromisso de preservar sua privacidade e fornecer a você uma experiência positiva em nossas plataformas e durante o uso de 
nossos produtos e serviços.



Esta Declaração de Privacidade se aplica aos sites e soluções da Veksti que possuem links ou referências a esta declaração de privacidade e 
descreve como lidamos com informações pessoais e as opções disponíveis para você em relação à coleta, uso, acesso e como atualizar e corrigir 
seus dados.




O QUE SÃO INFORMAÇÕES PESSOAIS




Informações pessoais são quaisquer dados que podem ser utilizados para identificar um indivíduo e podem incluir nome, endereço, endereço de 
e-mail, número de telefone, informações de login (número da conta, senha), informações da conta de redes sociais ou número do cartão de 
crédito.




USOS DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS




Podemos utilizar suas informações pessoais para operar e ajudar a garantir a segurança de nossos produtos, entregando, melhorando e 
personalizando nossos sites e soluções, enviando avisos, marketing e outras comunicações e para outros fins legítimos permitidos pela lei 
aplicável. Algumas das maneiras de como podemos empregar informações pessoais incluem:


     Analisar, apoiar e melhorar nossos sites e soluções e experiência do usuário.


     Personalização de soluções, sites e outras comunicações.


     Gerenciando seu relacionamento e interações com a Veksti.


     Enviar comunicações para você, inclusive para fins de marketing ou satisfação do cliente, diretamente da Veksti ou de nossos parceiros.




PRIVACIDADE INFANTIL




Não coletamos intencionalmente informações pessoais de crianças sem o consentimento apropriado dos pais ou responsáveis. Se você acredita 
que podemos ter coletado informações pessoais de alguém abaixo da maioridade sem a devida permissão, informe-nos usando os métodos 
descritos na seção Como entrar em contato para que possamos tomar as medidas adequadas para investigar e resolver o problema prontamente.




RETENÇÃO DE DADOS




Manteremos suas informações pessoais conforme necessário para cumprir os propósitos de sua coleta. Reteremos e usaremos suas 
informações pessoais conforme necessário para cumprir nossos requisitos de negócios, obrigações legais, proteger nossos ativos e cumprir 
nossos direitos e acordos.




COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO




Manteremos suas informações pessoais conforme necessário para cumprir os propósitos de sua coleta. Reteremos e usaremos suas 
informações pessoais conforme necessário para cumprir nossos requisitos de negócios, obrigações legais, proteger nossos ativos e cumprir 
nossos direitos e acordos.




