
Política Privacidade 
 
A sua privacidade é importante para nós.  
 
É política da Assofepar respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação 
sua que possamos coletar em nosso site. 
 
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para lhe 
fornecer um serviço, por meios justos e legais, com o seu conhecimento e 
consentimento. Também informamos por que estamos coletando e como será usado. 
Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o 
serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios 
comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, 
cópia, uso ou modificação não autorizados. 
 
Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com 
terceiros, exceto quando exigido por lei. 
 
O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja 
ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não 
podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. 
 
Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que 
talvez não possamos fornecer alguns dos serviços desejados. 
 
O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em 
torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como 
lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contato conosco. 
 
Usamos HTTPS (cadeado fechado) 
 
HTTPS significa Hyper Text Transfer Protocol Secure (Protocolo Seguro de 
Transferência de Hipertexto). 
Todos os dados em um site com HTTPS estão assegurados por uma forte encriptação 
SSL (Socket Secure Layer). 
 
O que são cookies 
 
Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site usa cookies, que 
são pequenos arquivos baixados no seu computador, para melhorar sua experiência.  
 
Esta página descreve quais informações eles coletam, como as usamos e por que às 
vezes precisamos armazenar esses cookies. Também compartilharemos como você 
pode impedir que esses cookies sejam armazenados, no entanto, isso pode fazer o 
downgrade ou 'quebrar' certos elementos da funcionalidade do site. 
 
Quais dados pessoais coletamos e por que os coletamos 
  
Formulários de contato 
Cadastro de Associado 
Cookies 
 
Se você deixar um comentário em nosso site, pode optar por salvar seu nome, endereço  
de e-mail e site em cookies. Eles são para sua conveniência, para que você não precise  
preencher seus dados novamente ao deixar outro comentário. Esses cookies vão durar  
um ano.  
Se você visitar nossa página de login, definiremos um cookie temporário para determinar 
se o seu navegador aceita cookies. Este cookie não contém dados pessoais e é 
descartado quando você fecha o navegador. 
 



Quando você faz login, também configuramos vários cookies para salvar suas 
informações de login e suas opções de exibição na tela. Os cookies de login duram dois 
dias e os cookies de opções de tela duram um ano. Se você selecionar “Lembrar-me”, 
seu login persistirá por duas semanas. Se você sair da sua conta, os cookies de login 
serão removidos. 
 
Conteúdo incorporado de outros sites 
 
Os artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado (por exemplo, vídeos, imagens, 
artigos, etc.). O conteúdo incorporado de outros sites se comporta exatamente da 
mesma maneira como se o visitante tivesse visitado o outro site. 
 
Esses sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento 
adicional de terceiros e monitorar sua interação com esse conteúdo incorporado, 
incluindo o rastreamento de sua interação com o conteúdo incorporado, se você tiver 
uma conta e estiver conectado a esse site. 
 
Para usuários que se cadastram em nosso site (se houver), também armazenamos as 
informações pessoais que eles fornecem em seu perfil de usuário. Todos os usuários 
podem ver, editar ou excluir suas informações pessoais a qualquer momento (exceto 
eles não podem alterar seu nome de usuário). Os administradores do site também 
podem ver e editar essas informações. 
 
Quais direitos você tem sobre seus dados 
 
Se você possui uma conta neste site, ou deixou comentários, pode solicitar o 
recebimento de um arquivo exportado dos dados pessoais que mantemos sobre você, 
incluindo quaisquer dados que você nos forneceu. Você também pode solicitar que 
apagaremos todos os dados pessoais que temos sobre você. Isso não inclui quaisquer 
dados que somos obrigados a manter para fins administrativos, legais ou de segurança. 
 
Mais informações 
 
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo 
que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os 
cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site. 


