Política de Privacidade
A Política de Privacidade da Vinci DTVM foi criada para demonstrar nosso compromisso com a
segurança e a privacidade de informações coletadas dos usuários de nossos produtos e serviços
interativos. É recomendada a verificação de maneira recorrente dessa política, que está sujeita a
eventuais alterações sem aviso prévio.
Você pode visitar nosso website e conhecer os produtos e serviços que oferecemos, ler relatórios,
obter informações e notícias sem nos dar nenhuma informação sobre si mesmo. Porém, para que
nossos usuários possam desfrutar de determinados benefícios e serviços prestados pela Vinci DTVM,
faz-se necessário o seu cadastro no site.
O usuário concorda em fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e completas sobre si
mesmo quando do registro nos formulários específicos para acesso a determinados serviços do site
da Vinci DTVM, bem como conservar e atualizar imediatamente tais informações de registro para
mantê-las verdadeiras e completas.
O usuário deverá informar seu próprio endereço eletrônico a ser utilizado para sua identificação no
site. O usuário deverá também criar uma senha segura, pessoal e intransferível, sendo o próprio
usuário inteiramente responsável pela confidencialidade da sua senha, bem como de qualquer
atividade que ocorra no âmbito de seu cadastro por uso dessa. O usuário pode alterar sua senha a
qualquer momento.
As informações de conta do usuário são protegidas para a sua segurança e privacidade. Em algumas
páginas do site, utilizamos a criptografia SSL, padrão da indústria, para proteger transmissões de
dados e consequentemente suas informações pessoais.
A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, as informações pessoais aqui cadastradas
nunca serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais
foram coletadas.
O presente site também recebe e armazena automaticamente, através de cookies, informações em
seus servidores sobre as atividades advindas do navegador do usuário, incluindo endereço IP
(número único para cada computador conectado à Internet) e a página acessada. Um cookie é uma
pequena quantidade de informação que geralmente inclui um identificador anônimo único, que
vários sites da Internet enviam para seu navegador para que seja guardado no disco rígido do
computador, permitindo sua identificação na próxima vez que retornar ao site.
Quando você envia um e-mail ou outro tipo de mensagem para se comunicar com a Vinci DTVM,
podemos guardar essas mensagens para processar suas consultas, responder às suas solicitações e
melhorar nossos serviços.
O usuário autoriza a Vinci DTVM a comunicar-se com o mesmo através de todos os canais de
comunicação disponíveis, incluindo correio eletrônico (e-mail), Celular, SMS, entre outros.
Havendo dúvidas a respeito do funcionamento da segurança deste site, ou sobre as nossas políticas
não hesite em entrar em contato conosco.
O usuário concorda em notificar imediatamente a Vinci DTVM sobre qualquer uso não autorizado de
seu login, comprometimento de sua senha pessoal de acesso ou sobre qualquer brecha de
segurança de seu conhecimento.

