POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE

1. COMPROMISSO COM A SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA
Para a Max Domini, privacidade, segurança e transparência são valores
fundamentais. Dessa forma, adotamos e sempre adotaremos as melhores práticas
para garantir a confidencialidade e integralidade dos dados pessoais dos usuários
visitantes do nosso site.
Baseado nisso, criamos esta Política de Privacidade para esclarecer as nossas
práticas de tratamento de dados pessoais dos usuários do site.
Quando alguém interage com as empresas da Max Domini, por intermédio do nosso
site, há a coleta de informações para que possamos oferecer a melhor experiência e
atendimento aos usuários visitantes da plataforma.

2. COOKIES
Ao navegar em nosso site, você concorda com a coleta de informações por meio de
cookies, permitindo a utilização dos dados coletados a fim de viabilizar a melhor
experiência dos usuários em nosso site.

2.1 - O que são Cookies?
Cookies são pequenos arquivos instalados nos computadores quando um navegador
de internet é utilizado e armazenam diversas informações sobre os visitantes. É a
partir dessas informações que estudamos os comportamentos de cada usuário,
ajudando a melhorar e personalizar sua experiência online.
Os cookies não coletam nenhuma informação capaz de identificar pessoalmente um
usuário, em especial enquanto este não realizar nenhum cadastro ou processo de
autenticação no site, tendo a empresa apenas informações do seu perfil de
navegação, como:
• Sistema operacional, dados demográficos, tipo e versão do navegador;
• As suas visitas e uso do site, como a duração e frequência da visita, jornada
de visualização e navegação de páginas, entre outros dados similares.
Você pode controlar e ajustar suas preferências de cookies ajustando as
configurações do seu navegador. Contudo, alertamos que, de acordo com a escolha
realizada, certas funcionalidades dos nossos serviços poderão não funcionar
adequadamente ou da maneira idealmente esperada, bem como aspectos de
segurança das informações e prevenção a fraudes poderão ser impactadas.

2.2 - Finalidade das informações coletadas:
•Personalizar o site e aplicativo para o usuário;
•Administrar o site;
•Permitir o uso dos serviços disponíveis em nosso site.
•Manter o site seguro e evitar fraudes;
•Prevenir eventuais problemas técnicos.

2.3 - Período de armazenamento:
O período de armazenamento dos cookies é de 180 (cento e oitenta) dias, no
entanto, o usuário pode apagar os cookies a qualquer momento nas configurações
do seu navegador de internet.

2.4 – Configurações:
O usuário pode, ainda, bloquear a coleta de cookies. Embora o bloqueio dos cookies
afete a sua experiência de uso, como a recomendação de suas preferências, a
maioria dos navegadores existentes no mercado permite que você se recuse aceitar
cookies.
Consulte as instruções do seu navegador de internet preferido para aprender como
ajustar ou alterar suas configurações de cookies para computadores e dispositivos
móveis.

3 – MUDANÇAS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE
Esta política de privacidade pode ser modificada ao longo do tempo. Recomendamos
revisar regularmente a política de privacidade do site para verificar possíveis
alterações da mesma.

4 - FALE CONOSCO
Caso tenha alguma dúvida em relação a esta política, entre em contato conosco por
meio de nossa central de atendimento através dos telefones (91) 3249-6600, e (91)
3249-5700, ou diretamente em nosso escritório situado à Av. José Bonifácio, 1378,
Guamá, Belém/PA, CEP 66063-425.

