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O que a política abrange:
Esta política especifica como a CUBIX trata as informações que identificam seus clientes, recolhidas
quando estes navegam no site da CUBIX ou contrata algum serviço. Esta política abrange também
como a CUBIX gere as informações que podem identificar estes usuários e que enviamos a nossos
parceiros de negócios com a CUBIX.
Captação e uso das informações
A CUBIX solicita informações pessoais que podem identificá-lo quando se cadastra em nosso
sistema, visita páginas da CUBIX ou quando você se inscreve em promoções ou concursos. A
CUBIX também recebe dados de usuários oriundas de parceiros de negócios.
Ao se cadastrar na CUBIX, solicitamos seu nome completo, e-mail, data de nascimento, endereço
completo, etc…
A CUBIX utiliza Cookies para guardar temporariamente informações do browser sobre a conexão do
usuário, e sobre sua navegação, incluindo o IP utilizado.
A CUBIX recolhe essas informações para os seguintes fins: (1) personalizar os conteúdos e
anúncios vistos por você; (2) atendê-lo melhor sobre nossos serviços e produtos; e,(3) realizar
contato sobre novos serviços e promoções.
Compartilhando informações
A CUBIX nunca irá vender ou comercializar informações do cliente a qualquer terceiro, salvo com
ordem judicial.
A CUBIX poderá entregar informações que serão capazes de identificá-lo, quando:
•
•
•
•

Demandadas via ordem judicial;
A CUBIX tiver a sua autorização para essa entrega;
A CUBIX precisar compartilhar momentaneamente suas informações para fornecer plenamente um
serviço solicitado;
A CUBIX precisar enviar informações para as empresas que trabalham em parceria com a CUBIX para
prover um serviço. Estas empresas não têm direito em usar as informações enviadas sobre o cliente
além do que for necessário para atendimento à CUBIX;

Cookies
A CUBIX cria e acessa cookies de nosso próprio domínio em seu computador.
A CUBIX autoriza que outras empresas que propagam anúncios em algumas páginas internas criem
e acessem seus cookies criados. Estes cookies de outras empresas são sujeitos apenas às suas
próprias Políticas de Privacidade. Nenhum anunciante de outras empresas têm acesso a cookies da
CUBIX.
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Sobre a possibilidade de apagar suas informações cadastradas
Por motivos de segurança, ninguém acessando nossos sistemas consegue unilateralmente alterar
ou remover informações cadastrais, o que inviabilizaria a própria prestação correta do serviço.
Você pode solicitar a correção de dados, ou a exclusão de sua conta na CUBIX via website ou via
email para contato@cubix.host
Segurança dos dados
As informações do seu cadastro são protegidas com sua senha privada, para a sua privacidade e
segurança.
Em todo o seu site, a CUBIX usa a criptografia SSL, o padrão de mercado para proteger
transmissões de dados.
Alterações na Política
A CUBIX pode atualizar esta política/documento de privacidade periodicamente. Se alguma
mudança importante for feita na maneira que aplicamos suas informações, iremos notificar esta
mudança com destaque em nossa página principal.
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