Política de Privacidade

Informações do Afiliado
Nossa preocupação é garantir e preservar a privacidade do usuário.
A política de privacidade visa garantir que, quaisquer informações relativas aos
usuários, não serão fornecidas, publicadas ou comercializadas, ou seja, suas
informações estarão seguras conosco e não serão transmitidas a terceiros,
exceto nos casos previsto em Lei, por esta política de privacidade, ou quando for
previamente autorizado pelo próprio usuário.
As informações cadastrais dos usuários são disponibilizadas para o Saber em
Rede sempre que ele efetua/altera o seu cadastro na plataforma e através de
cookies - arquivos que podem ser livremente alterados pelo usuário na
configuração de seu navegador e que estão relacionados às suas visitas em
nossos sites.
Cadastro
Para participar do programa de comissionamento ou bônus, e dos diversos
benefícios do site e obter informações sobre os nossos serviços, o usuário
precisa se cadastrar na plataforma Saber em Rede. Este cadastro é armazenado
em um banco de dados protegido e sigiloso. Qualquer comunicação enviada
diretamente para o e-mail do usuário será feita por processo normatizado do
Saber em Rede. Seu e-mail não será divulgado.
Caso o usuário não queira mais receber comunicados diretos do Saber em Rede
em seu e-mail, poderá clicar na opção indicada pelo Saber em Rede ou falar
diretamente com nossa central de atendimento para cancelar o cadastro. Tal
opção estará contida em todos os comunicados enviados.
Cookies
Os Cookies são informações enviadas pelo servidor da Saber em Rede ao
computador do usuário, que auxilia na identificação de seu IP e na facilidade e
eficiência de sua navegação, simplificando o login de usuários cadastrados,
auxiliando na garantia de segurança e autenticidade dos acessos, e, ainda, para
controle interno de audiência e de preferências. A aceitação ou não dos cookies
pode ser livremente alterada na configuração de seu navegador.
No entanto, quando o usuário desrespeitar alguma regra de segurança ou
exercer alguma atividade prejudicial ao bom funcionamento do site, como por
exemplo, tentativas de hackear o serviço do Saber em Rede, para proteção e
segurança do site e dos demais usuários, o Saber em Rede poderá adotar
medidas para identificar o usuário e coibir tais condutas ilícitas.

Caso o usuário não saiba como alterar suas configurações de privacidade, ele
poderá entrar em contato conosco pelo endereço informado ao final desta
politica.
Compartilhamento de informações
As informações do usuário serão compartilhadas nas seguintes situações: (i)
quando autorizado pelo usuário (ii) quando houver requerimento de autoridades
judiciais ou governamentais competentes para fins de investigações, ainda que
não exista uma ordem judicial, (iii) quando haja motivos suficientes para
considerar que a atividade de um usuário-afiliado seja suspeita de tentar ou de
cometer um delito ou tentar prejudicar outras pessoas, ou, (iv) quando a Saber
em Rede entender que a integridade e/ou a segurança da comunidade e de
seus usuários-afiliados esteja em risco.
Segurança das Informações
Todos os dados pessoais informados ao nosso site são armazenados em um
banco de dados reservado e com acesso restrito às pessoas habilitadas, que
são obrigadas, por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não
as utilizar inadequadamente.
Dúvidas e correção de dados
Em caso de dúvidas o usuário poderá entrar em contato via nossa central de
atendimento.
Esta política substitui todas as versões anteriores.
Reservamo-nos o direito de alterar a política a qualquer momento.
Veja também o Termo de Uso: https://www.saberemrede.net/terms-of-user
Dados do Saber em Rede:
Saber em Rede Prestação de Serviços LTDA., com sede na Rua Doutor Luiz
Migliano, nº 1986, Conj. 1009, CEP: 05711-001, inscrita no CNPJ sob nº
30.620.238/0001-80.

e-mail:suporte@saberemrede.net.br
Site: saberemrede.net

