POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Data de Início de Vigência: 10/09/201
/2016
O presente documento define o âmbito de privacidade e grau de confidencialidade que protegem as informações
fornecidas pelo Usuário durante o cadastro de conta no Site e o uso normal dos serviços, programas e instalações da
STOCKIMAG.. A qualquer momento, o Usuário pode, a seu critério, autorizar ou proibir a coleta e o uso de suas
informações pessoais.
Ao usar este Site, o Usuário consente que a STOCKIMAG tem autoridade para coletar, usar e divulgar as
informações pessoais do Usuário de acordo com as regras e disposições do presente acordo.
A STOCKIMAG anuncia e aceita a sua responsabilidade de proteger as informações privadas do Usuário. O presente
documento contém as regras segundo as quais tais informações são coletadas e usadas e também as razões para
divulgação
vulgação de tais informações no Site. Estas regras aplicam
aplicam-se
se a qualquer informação pessoal coletada na e/ou pela
STOCKIMAG.
A STOCKIMAG.. recebeu o Selo de Privacidade da PAYPAL,, o que significa que estas práticas e políticas de
privacidade foram revisadas pela PAYPAL para conformidade com os requisitos do programa da PAYPAL ,
incluindo transparência, responsabilidade e escolha em relação à coleta e ao uso de suas informações pessoais. O
programa da WEBLINK não abrange informações que possam ser coletadas através de software passível de
download. O programa da PAYPAL abrange apenas informações coletadas através do site www.stockimag.com.
www.
A
missão da PAYPAL,, enquanto terceiro independente, é acelerar a confia
confiança
nça online de consumidores e empresas no
mundo inteiro através de sua marca de confiança reconhecida e soluções inovadoras de privacidade. Em caso de
dúvidas ou reclamações em relação à política ou práticas de privacidade, entre em contato conosco pelo eemail info@stockimag.com . Se você não estiver satisfeito com a resposta, entre em contato com a PAYPAL. O
programa PAYPAL abrange apenas as informações coletadas através deste Site.
1. AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE INFORMAÇÕE
INFORMAÇÕES
Durante o uso deste site, as informações técnicas não pessoais sobre o Usuário, como endereço de IP, endereço do
site que direcionou o Usuário ao site da STOCKIMAG,, hora da visita e tipo de navegador e idioma, podem ser
coletadas automaticamente. Também po
podemos
demos coletar e analisar informações de navegação, tais como endereço e
comportamento do Usuário no site, ações realizadas no site, usos dos links internos etc.
As informações pessoais do Usuário são coletadas somente após a permissão prévia do Usuário par
para a coleta e o uso
de determinadas informações no âmbito das presentes regras. Ao expressar tal permissão, o Usuário fornece essas
informações voluntariamente.
"Informações pessoais" inclui:







As informações fornecidas pelo Usuário durante o cadastro no site
site,, incluindo login e senha, dados pessoais (nome
completo) e endereço de e-mail.
mail. Quando você se registra como Colaborador no site, coletamos informações
adicionais, como endereço postal e número de telefone para contato;
Informações fornecidas pelo Usuário durante a compra, como endereço de cobrança e número de cartão de crédito;
Se o Usuário for registrado como Colaborador, as informações fornecidas por ele/ela para pagamento de indenização,
incluindo dados sobre a conta em uma instituição financeira usada para o pagamento de indenização e as informações
fornecidas pelo Usuário para identificação pessoal (cópia do passaporte, carteira de motorista ou outro documento de
identificação pessoal).
Como Usuário registrado, você também tem a opção de fornecer infor
informações
mações pessoais adicionais, como endereço e
número de telefone, em seu perfil. Você pode controlar quais informações fornecidas serão apresentadas
publicamente em sua página "Editar perfil".
O Usuário tem o direito de recusar o envio de informações pessoai
pessoaiss a qualquer momento. No entanto, neste caso,
algumas funções e serviços oferecidos no site poderão ser desativados e/ou indisponibilizados, em parte ou no todo.
2. USO DE INFORMAÇÕES
S PESSOAIS
A coleta e o uso de informações pessoais do Usuário são realizados pela STOCKIMAG com os seguintes fins:







Criação, gestão e manutenção de uma conta;
Processamento de consultas e operações do Usuário no site;
Atendimento ao Cliente;
Análise de dados com a finalidade
nalidade de aprimorar tecnologias, bens ou produtos oferecidos;
Fornecimento e apresentação do conteúdo especialmente selecionado de acordo com as preferências e os interesses
do Usuário;
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Manutenção de operação de áreas interativas;
Pagamento de comissão a Colaboradores;
Identificação dos arquivos fornecidos como pertencentes a determinado Colaborador;
Realização de comunicações e contatos sobre assuntos relativos a transações feitas pelo Usuário;
Notificação sobre novos produtos e serviços ao Usuário do si
site.
A STOCKIMAG pode enviar comunicações relativas às transações realizadas pelo Usuário, lembretes de pagamentos
e questões relativas à confirmação de compras.
As comunicações relacionadas às transações realizadas pelo Usuário geralmente são obrigatórias, você não pode
recusar essas comunicações, que não são promocionais por natureza. Se não desejar recebê
recebê-las,
las, você tem a opção de
desativar a sua conta.
As informações pessoais coletadas pela STOCKIMAG podem ser processadas e armazenadas em outros países, em
e
instalações pertencentes à STOCKIMAG
STOCKIMAG.. Ao fornecer informações privadas à empresa, o Usuário permite a sua
transferência para fora do país, dentro dos limites desse uso.
3. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ORMAÇÕES PESSOAIS
Exceto em situações claramente determinadas no âmbito das presentes regras, a STOCKIMAG não divulga, vende,
aluga, empresta, aluga ou disponibiliza as informações pessoais do Usuário à terceiros.
As informações pessoais do Usuário podem ser divulgadas e compartilhadas com as agências parceiras que pres
prestam
serviços em nome da STOCKIMAG
STOCKIMAG.. Os serviços podem incluir transferência de dinheiro, armazenamento de dados,
processamento de pagamentos etc. Esses terceiros receberão apenas as informações necessárias para a prestação dos
referidos serviços específicos;; as informações serão guardadas e protegidas pelos mesmos princípios e nível de
proteção seguidos pela STOCKIMAG e não poderão ser usadas para quaisquer outros fins.
As informações sobre os Usuários também podem ser passadas e divulgadas como um bem comer
comercial no caso de
aquisição, venda ou absorção da empresa. Nesse caso pouco plausível, a STOCKIMAG informará os Usuários de
acordo com o procedimento descrito abaixo.
A STOCKIMAG reserva-se
se o direito de divulgar e passar as informações pessoais do Usuário se exigido por lei e
quando acreditarmos que a divulgação é necessária para a proteção de nossos direitos e/ou cumprimento de um
procedimento judicial, ordem judicial ou processo legal apresentado ao nosso site.
4. ACESSO À PRÓPRIA INFORMAÇÃO PESSOAL
As informações indicadas pelo Usuário no site podem ser revisadas e editadas na seção ««-Menu
Menu Principal — Perfil»
ou você pode entrar em contato conosco através do ee-mail info@stockimag.com . Responderemos ao seu pedido de
acesso no prazo de 30 dias.
Manteremos as suas informações enquanto sua conta estiver ativa ou enquanto for necessário lhe fornecer serviços.
Se deseja cancelar a sua conta ou solicitar que a mesma seja excluída ou que descontinuemos o uso de suas
informações para a prestação de serv
serviços, entre em contato conosco através do e-mail info@stockimag.com .
Manteremos e usaremos suas informações conforme necessário para cumprir nossas obrigações legais, resolver
litígios e executar nossos acordos.
5. USO DE COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS
A STOCKIMAG usa a tecnologia de cookies no cadastro de Usuários e outras funções do site. Os cookies são
pequenos arquivos de texto guardados no computador do Usuário. Tais arquivos contêm informações que poderão ser
necessárias e usadas pelo servidor que inic
inicialmente
ialmente emitiu estes arquivos para o Usuário. Dessa forma, os cookies
recolhem e passam informações sobre a hora e a data da visita do Usuário ao site, ID de sessão, informação de
cadastro, histórico de navegação etc.
Em alguns casos, os cookies dos nosso
nossoss parceiros podem ser usados para operação com o site. A STOCKIMAG não
tem acesso a esses cookies e nem a possibilidade de controlá
controlá-los. As regras atuais referem-se
se apenas aos cookies
pertencentes e controlados pela STOCKIMAG
STOCKIMAG.
O Usuário pode permitir ou proibir
oibir o uso e a aceitação de cookies em seu computador. Se os cookies forem
bloqueados pelo Usuário, isso poderá impedir o Usuário de se cadastrar ou de realizar outras funções interativas no
site, mas não afetará a habilidade do usuário de realizar a nave
navegação geral dentro do site.
As informações de e-mail
mail coletadas para envio de “lightboxes” não são armazenadas ou usadas para qualquer outro
fim. Tais informações não são compartilhadas com terceiros.
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6. PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES
RMAÇÕES PESSOAIS DO USUÁRIO
A STOCKIMAG monitora ativamente e aplica os padrões de proteção de informações durante toda a atividade da
STOCKIMAG, a saber:







Limitação do acesso às informações apenas para aqueles funcionários que necessitam dessas informações para a
prestação de serviços ao Usuário;
Assinatura de tratados de confidencialidade por funcionários;
Assinatura, por parceiros e empresas externas convidados para cumprimento de funções particulares, de tratados e
acordos de confidencialidade relativos ao não uso de tais informações pa
para
ra fins não autorizados;
Encriptação de dados de pagamento, como número de cartão de crédito, usando a tecnologia SSL através de nossos
prestadores de serviço de gateway de pagamento;
Armazenamento de informações pessoais obtidas através do Usuário de form
formaa encriptada, em computadores
protegidos contra acesso não autorizado.
Como não há um método perfeitamente seguro para a proteção de informações durante seu armazenamento,
processamento e transferência para o formato eletrônico, a STOCKIMAG não garante completamente
com
a sua
segurança, apesar de todos os esforços envidados pela empresa. Se as informações de uma conta e os dados pessoais
do Usuário forem protegidos por uma senha, a sua segurança e não divulgação são responsabilidades do próprio
Usuário.
7. ENVIO
O DE LIGHTBOX A UM A
AMIGO
Se escolher o nosso serviço de encaminhamento para enviar uma pré
pré-visualização
visualização ou uma lightbox a um amigo,
solicitaremos o endereço de e-mail
mail do seu amigo. Enviaremos automaticamente um único ee-mail ao seu amigo,
convidando-oo a visitar o site e visualizar a lightbox. A STOCKIMAG não armazena essas informações, que são
usadas apenas para o envio desse e-mail
mail único.
8. ID ABERTA DO COLABORADOR
BORADOR
Você pode efetuar login em nosso site usando serviços de login provedor de Open ID. Esses serviços autenticarão a
sua identidade e fornecerão a você a opção de compartilhar determinadas informações pessoais conosco, como o seu
nome e endereço de e-mail,
mail, para o preenchimento prévio do nosso formulário de cadastro.
O sistema de colaboração será avaliado diretamente pela eequipe
quipe STOCKIMAG, tendo assim seus materiais enviados
controlados pela STOCKIMAG. Assim, teremos o controle do conteúdo do material e enviaremos ao colaborador
todas as informações de venda do arquivo enviado. Caso a STOCKIMAG não tenha o interesse pelo arq
arquivo, a
resposta será enviada por email informando a recusa do material, sem nenhum eventual ônus para a STOCKIMAG.
9. USUÁRIOS MENORES DE IDADE
A STOCKIMAG não pretende e não coletará de forma intencional, exigirá ou solicitará informações pessoais a
pessoas
oas menores de 18 anos sem a autorização de um responsável ou tutor legal. Se o Usuário for menor de idade,
ele/ela não deve inserir suas informações pessoais ou usar o site de qualquer forma antes de obter o consentimento de
um responsável ou tutor legal.
10. LINKS
As páginas do Site podem conter links para sites, serviços e funções de terceiros, subsidiárias e afiliadas, que podem
usar e cumprir regras e procedimentos diferentes da cláusula de confidencialidade apresentada aqui. A STOCKIMAG
não é responsável
vel pela política de confidencialidade de tais recursos.
11. ALTERAÇÕES ÀS PRESENTES
ENTES REGRAS
Poderemos atualizar esta declaração de privacidade para refletir as alterações de nossas práticas de informação. Em
caso de alterações nos arquivos (ou materiais), você será notificado através de uma nota neste Site, antes da alteração
entrar em vigência. Recomendamos que o usuário visite periodicamente esta página para consultar as últimas
informações sobre nossas práticas de privacidade.
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12. CONTATO
Em caso de dúvidas
idas ou sugestões referentes a nossa política de privacidade, entre em contato conosco através do eemail info@stockimag.com ou por correios através do endereço Rua Ipadu, 571A – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.
CEP: 22713-460.
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