Política de Privacidade
Este site é de propriedade do grupo BROTHERS LAN HOUSE LTDA ME
(Ponto Net – Provedor de Internet | Bia Revelação – Revelação e Serviços Digitais)
Esta Política de Privacidade online pode ser alterada a qualquer tempo, sem prévio
aviso, razão pela qual se recomenda sua verificação periódica. Ao continuar a utilizar
este site, o usuário reconhece que aceita esta Política de Privacidade.

Compromisso do Grupo BROTHERS
O grupo BROTHERS e seus demais sites possuem compromisso com a
segurança de suas informações e privacidade de seus cadastros, produtos
e serviços.
Não coleta informações pessoais dos usuários, exceto as fornecidas pelo
próprio usuário em formulários de contato e adesão de serviços
apropriados para determinado fim.
Garante a privacidade da informação pessoal fornecida pelos usuários
deste site. Não compartilha, publica ou comercializa qualquer informação
pessoal a qualquer outra Empresa. Garante Através de um simples
comunicado pelo email contato@brotherslan.com.br ou pelo próprio
formulário de contato presente no site, a exclusão de seus dados de
nossas listas de envio de email, caso o usuário tenha se cadastrado.
Todas e quaisquer informações pessoais fornecidas pelos usuários deste
site tem como fim atividades específicas de contato e relacionamento com
o Grupo BROTHERS, bem como o atendimento de solicitações dos
mesmos. O grupo BROTHERS somente utilizará tais informações para
informação aos usuários cadastrados sobre novidades e promoções de
nossa empresa. Informamos que não solicitamos informações bancárias
ou relativas a qualquer meio de pagamento, apenas as informações
contidas em nossos formulários de contato tais como: nome, endereço,
e-mail, telefone.

O grupo BROTHERS poderá coletar informações como endereços de IP,
URL acessadas e arquivos copiados, através de Cookies. Cookies são
informações enviadas pelo servidor do site www.brotherslan.com.br ao
computador do usuário para identificação. Com isso, podemos identificar
quantas pessoas visitam o site, quais são as páginas mais acessadas. A
informação não nos permite identificar o usuário, ou seu endereço. As
informações recebidas serão utilizadas com o principal intuito de adequar
os serviços deste site as necessidades dos visitantes ou clientes,
oferecendo desse modo, produtos e serviços cada vez mais qualificados
aos usuários. A aceitação dos Cookies pode ser livremente alterada na
configuração de seu navegador de acesso a internet.
Se você for menor de 18 anos, certifique-se que seus pais ou responsáveis
autorizam a utilização de nossos sites, bem como o envio de qualquer
informação pelo site através dos formulários de contato e adesão.
Apesar do grupo BROTHERS não trazer assuntos relacionados à
pornografia, recomenda-se aos senhores pais/responsáveis que
acompanhem a navegação na Internet de seus filhos menores, a fim de
impedir o acesso a assuntos e temas que não sejam compatíveis com suas
idades.
Em nossos sites podem existir links que levam a outras páginas que ficam
fora de nossos sites/servidor. Esses links são disponibilizados apenas para
sua conveniência e informações aos usuários, ou seja, não nos
responsabilizamos pelo conteúdo ou material que possa ser encontrados.
As operações e o conteúdo desses sites estão fora de nosso controle e, a
utilização dos sites produtos e serviços anunciados ou vendidos são de
total responsabilidade do usuário. Não nos responsabilizamos por
qualquer prejuízo, direto ou indireto, que possa surgir em virtude da
utilização de nossos sites ou de qualquer outro site que esteja disponível
por meio de link disponível em nossos sites.
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