POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO PORTAL AMANA-KEY
O presente documento (“Política de Privacidade”), informa ao usuário do portal
de Internet denominado AMANA-KEY, registrado e funcionando no nome de
domínio “http://www.amana-key.com.br” (“portal”), de propriedade e
responsabilidade da AMANA KEY DESENOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
67.129.833/0001-28, com sede na Rua Nova Petrópolis, 33- Granja VianaCotia-SP CEP: 06709-125, (“PROPRIETÁRIA”), sobre coleta, uso,
armazenamento, tratamento e proteção dos seus dados pessoais e
informações adquiridas dos usuários no site pela Proprietária.
1. Definições: Cookies: arquivos enviados pelo servidor do site para o
computador do Usuário, com a finalidade de identificar o computador e
obter dados de acesso, como páginas navegadas ou links clicados,
permitindo, desta forma, personalizar a utilização do site, de acordo com
o seu perfil; IP: abreviatura de Internet Protocol. É um conjunto de
números que identifica o computador do Usuário na Internet; Logs:
registros de atividades do Usuário efetuadas no site; Session ID:
identificação da sessão do Usuário no processo de inscrição ou quando
utilizado de alguma forma o site. Usuário: todo aquele que passar a usar
o site.
2. Obtenção dos dados e informações: os dados e informações serão
obtidos quando o Usuário: 1. Passar a utilizar o site; 2. Interagir com as
diversas ferramentas existentes no site, fornecendo as informações
voluntariamente; ou 3. Entrar em contato através dos canais de
comunicação disponíveis no site.
3. Armazenamento dos Dados e Informações: todos os dados e
informações coletados dos Usuários serão incorporados ao banco de
dados do site, sendo seu responsável e proprietário a Amana-Key. Os
dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente
seguro, observado o estado da técnica disponível, e somente poderão
ser acessados por pessoas qualificadas e autorizadas pela Amana-Key.
Além disso, a Amana-Key informa que não compartilhará, venderá ou
apresentará os dados dos Usuários para terceiros. Considerando a
impossibilidade de existir um sistema de informática cuja segurança de
dados e informações relativas ao usuário seja totalmente garantida, a
proprioetária do site, contudo, obriga-se a aplicar modernos meios e
tecnologias de proteção e segurança das informações que armazena ou
venha a armazenar, conforme esta Política de Privacidade, não se
responsabilizando, contudo, por eventuais danos e/ou prejuízos
decorrentes de falhas, vírus ou invasões do banco de dados do site,
salvo nos casos de dolo ou culpa pela mesma. O Usuário é o
proprietário dos dados e está apto a adicionar, excluir ou modificar
quaisquer informações que estiverem ligadas ao seu perfil de usuário na
Amana-key.
4. Uso dos Dados e Informações: os dados e informações coletados dos
Usuários poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: 1. Efetuar
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Caso não seja possível a resolução do conflito por meios amigáveis, o
conflito deverá ser submetido ao foro Central da Comarca do São Paulo,
Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
10. Cadastro: para participar e usufruir do site, o Cliente deverá fornecer na
ocasião do cadastro as seguintes informações: nome completo, apelido,
CPF, endereço completo, telefone fixo, data de nascimento, e-mail.
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