POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

No Bodyboard Performance, nós respeitamos a privacidade de nossos usuários e a
importância da informação que nos é confiada. Com isto em mente, nós fornecemos-lhe
esta política de privacidade ("Política") para ajudá-lo a entender os tipos de informações
que podemos reunir sobre você quando visita nosso site ou utilize qualquer dos nossos
serviços, como nós podemos usar e divulgar as informações e como você pode controlar,
corrigir e / ou atualizar essas informações. Ao visitar os sites bodyboardperformance.com,
ou comprar nossos produtos, você está aceitando as políticas e práticas descritas nesta
Política. Cada vez que você visitar um dos sites do Bodyboard Performance, você
concorda e consente expressamente para a nossa coleta, uso e divulgação das
informações que você fornecer, conforme descrito nesta Política.

Informações que podemos coletar
Podemos coletar informações que podem identificá-lo ("informações pessoais"), como seu
nome, endereço de e-mail, comentários, fotografias, apresentações de vídeo ou imagem.
Nós também podemos recolher informações a partir de outras empresas, a partir de
nossos parceiros de negócios, e a partir de outros terceiros como nós descrevemos nesta
Política.
Nós também podemos recolher outros tipos de informações das seguintes formas quando
visita o nosso site:
Nossos servidores automaticamente coletam informações, como seu endereço IP, tipo de
navegador e idioma, a data e hora da sua visita, o que nos ajuda a rastrear os movimentos
dos usuários em torno do nosso site e compreender as tendências.
Podemos atribuir seu computador a um ou mais cookies que podem coletar informações
para facilitar o acesso ao nosso site e para personalizar a sua experiência online.
Podemos utilizar ferramentas padrão da Internet, que coletam informações que rastreiam o
uso do nosso site e nos permite personalizar os nossos serviços e anúncios.

Utilizamos ferramentas como o Google Analytics, para recolher e analisar determinadas
informações e comportamento do usuário. Esta informação pode incluir informações
demográficas e de interesse, tais como idade, sexo e interesses de usuários. Utilizamos
essas informações para fins comerciais.
Também podemos recolher certas informações, como a URL da última página web que
você visitou antes de chegar ao nosso Site, as suas preferências e configurações (por
exemplo, o fuso horário), os anúncios que você clicou ou visualizou em nosso Site (se
houver), quanto tempo você ficou no nosso site e quais os serviços e recursos que você
usou.

Informações que outros podem Recolher
Podemos permitir que as empresas de publicidade de terceiros e redes de publicidade,
incluindo mecanismos de recomendação de conteúdo, possam exibir anúncios em nossos
sites ou aplicações relacionadas, para controlar a atividade do usuário em nosso site com
a finalidade de determinar os anúncios a serem exibidos. Essas empresas também podem
usar informações coletadas no nosso site, a fim de melhorar seus anúncios.
Não fornecemos informações pessoais a essas empresas.
Essas empresas podem utilizar ferramentas de monitoramento, tais como cookies, para
coletar informações sobre computadores e atividade de navegação para determinar quais
anúncios exibirão para os usuários.
Esses anunciantes, redes de publicidade e empresas de segmentação comportamental,
por vezes, recolhem informações que rastreiam o uso de nosso site, a fim de medir o
desempenho do anúncio, controlar os anúncios que você clicou e exibir anúncios
direcionados especificamente para você, incluindo a exibição de anúncios após deixar o
nosso site em outros sites de terceiros que estão dentro de sua rede de publicidade.

Como podemos utilizar as informações que coletamos
Podemos utilizar as informações para:
• Fornecer nossos produtos e serviços, melhorar e personalizar os serviços;
• Enviar boletins informativos para os nossos usuários e fazer ofertas especiais;
• Oferecer produtos e serviços que possam ser de seu interesse;
• Processar pagamentos para produtos ou serviços que você requisita através do

nosso site;
• Personalizar os anúncios e o conteúdo que você vê em nosso site;
• Facilitar o uso de nosso site;
• Exibir publicamente feedback e comentários postados por você em nossas

• Analisar uso e melhorar o nosso site, produtos e serviços;
• Identificar e proteger contra transações fraudulentas e outros usos indevidos do

nosso site;
• Fazer valer os nossos Termos de Uso.

Com quem podemos compartilhar informações que coletamos
Não iremos compartilhar suas informações pessoais com outros, exceto como indicado
abaixo, ou exceto quando nós informarmos com antecedência e dermos a oportunidade de
optar por sair.
• Podemos compartilhar informações pessoais com:
• Os prestadores de serviços, tais como processadores de pagamento com cartão

de crédito, que prestam serviços em nosso nome;
• Outras empresas ligadas à bodyboard performance provedor de conteudo

tecnologico ltda;
• Outras empresas com as quais temos parcerias ou que nós cuidadosamente

selecionamos para oferecer produtos, serviços e promoções através do nosso
site ou off-line; e
• Outros terceiros em circunstâncias limitadas, como relatar suspeita de atividade
criminal, em conformidade com os requisitos legais, prevenção de fraude e
proteger a segurança dos nossos usuários.
Podemos compartilhar informações anônimas em qualquer uma das situações acima e
também com prestadores de serviços, anunciantes e outros para nossos próprios fins de
marketing e para fins de melhorar a maneira pela qual, e para quem, oferecemos nossos
serviços.

Suas escolhas
Você pode escolher:
• Deixar de receber e-mails ou newsletters promocionais nossas, enviando um e-

mail para o endereço de suporte;
• Excluir ou recusar cookies alterando as configurações do navegador, mas se
você fizer isso, algumas das funcionalidades ou serviços do nosso site podem
não funcionar corretamente;
• Revisar e atualizar suas informações pessoais entrando em contato conosco
através do suporte;

Segurança
Tomamos medidas de segurança adequadas comercialmente razoáveis, e outras para
ajudar a proteger as informações pessoais contra acesso não autorizado, alteração ou
divulgação.

Links de Terceiros
O site bodyboardperformance.com pode conectar-se a sites operados por terceiros que
não controlam. Nós não monitoramos, controlamos ou endossamos a coleta de
informações ou práticas de privacidade de terceiros. Nós encorajamos fortemente que
você se familiarize com as práticas de privacidade de cada site que você visita e para
contatá-los se tiver quaisquer perguntas sobre as respectivas políticas e práticas de
privacidade. Esta Política aplica-se somente às informações coletadas por nós através do
site ou serviços do Bodyboard Performance e não se aplica a esses sites de terceiros. A
capacidade de acessar informações de terceiros a partir do site do Bodyboard
Performance ou serviços, ou links para outros sites ou locais, é apenas para sua
conveniência e não representa o nosso apoio a esses terceiros, os seus produtos,
serviços, sites, locais, ou seu conteúdo.
O Bodyboard Performance é de propriedade do bodyboard performance provedor de
conteudo tecnologico ltda, registrada sob o CNPJ 38.614.231/0001-68, localizada à Av.
Edson Passos 15, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.531-073. Contato através
de contato@bodyboardperformance.com

