Política de Privacidade
Essa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (“Política”) foi criada para reafirmar o
compromisso da Botané Sustentável, com a proteção dos dados pessoais dos usuários em nosso
ambiente online, através do site www.botanesustentavel.com.br.
Na Botané Sustentável temos compromisso com a transparência. Por isso, saiba que durante o seu
relacionamento conosco, você fornecerá algumas informações a seu respeito, estritamente
necessárias para cumprir as finalidades expostas na presente Política e em conformidade com a
legislação.
Ao acessar o nosso website ou se cadastrar em nossa plataforma, você declarará ter mais de 18
anos, sendo plenamente capaz para exercer os atos da vida civil, e concordando com todos os
termos apresentados.
Esteja certo de que nos preocupamos com a nossa melhoria na mesma medida em que nos
importamos com a sua privacidade, então fique tranquilo, pois em caso de alteração nesta política,
você será notificado. Quando isso acontecer, pedimos que leia a nova política e manifeste sua
aceitação.
Quais dados você diretamente nos fornece a seu respeito
Quando você realiza alguma operação com nosso site, como parte do processo de comunicação,
coletamos suas informações pessoais tais como: nome, e-mail, telefone e endereço.
Utilizamos seus dados para retornar seu contato ou fornecer mais informações sobre nossos
serviços. Após a realização de alguma destas ações, entendemos que você está de acordo com a
coleta de dados para serem utilizados pela nossa empresa.
Quais dados coletamos automaticamente sobre você ao acessar o nosso site
Ao acessar o nosso site, nós coletamos metadados e registros de autenticação em sistemas, como
login e endereço de IP (ou seja, seu endereço de conexão com a internet). Algumas funcionalidades
do site exigem ainda a gravação de cookies, pequenos arquivos de texto, e servem para o correto
funcionamento do sistema, bem como para entendermos como se dá o tráfego de visitas no site.
Assim, conseguimos melhorar a qualidade do conteúdo disponibilizado.
Divulgação de dados pessoais com terceiros
Todos os dados e informações coletados dos Usuários serão incorporados ao banco de dados do
site, sendo seu responsável e proprietário a Botané Sustentável. Os dados e informações coletados
estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível e somente
poderão ser acessados por pessoas qualificadas e autorizadas pela Botané Sustentável.
Além disso, a Botané Sustentável afirma que não venderá os dados dos Usuários para terceiros. Os
dados coletados e as atividades registradas podem ser compartilhados com autoridades judiciais,
administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver determinação legal,
requerimento, requisição ou ordem judicial.
Considerando que nenhum sistema de segurança é absolutamente seguro, a Botané Sustentável se
exime de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas,
vírus ou invasões do banco de dados do site. O Usuário é o proprietário dos dados e está apto a
adicionar, excluir ou modificar quaisquer informações que estiverem ligadas ao seu perfil de usuário
na Botané Sustentável.
Links externos

Quando você clica em links na nossa loja, eles podem lhe direcionar para fora do nosso site. Não
somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe incentivamos a ler as
declarações de privacidade deles.
Mídia incorporada de outros sites
Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens, artigos,
etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma forma como se o
visitante estivesse visitando o outro site.
Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicional de
terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua interação com o
conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site.
Gerenciando suas informações pessoais
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais concede a você determinados direitos no que diz
respeito ao tratamento dos seus dados pessoais. São eles:
●
●
●
●
●

●
●

●

Acesso – o direito de ser informado e ter acesso aos seus dados pessoais sob nosso
tratamento;
Correção – o direito de solicitar a atualização ou alteração dos seus dados pessoais
desatualizados, incompletos ou incorretos;
Portabilidade – o direito de requerer que os dados pessoais sob nosso tratamento sejam
transferidos a outro prestador de serviço indicado por você;
Eliminação – o direito de ter seus dados pessoais eliminados das nossas bases de dados,
ressalvadas as hipóteses legais de armazenamento;
Anonimização ou bloqueio – o direito de solicitar que os dados pessoais excessivos ao
tratamento sejam submetidos à anonimização ou que este tratamento excessivo seja
suspenso por nós;
Revogação – o direito de revogar o seu consentimento para as finalidades de tratamento
de dados pessoais a ele atreladas;
Informação sobre as consequências da revogação – o direito de ser informado sobre os
desdobramentos da relação conosco e execução de determinada finalidade de tratamento
caso você deseje revogar o seu consentimento;
Oposição – o direito de você se opor ao tratamento de dados pessoais que esteja
desalinhado às determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Segurança da informação
A Botané Sustentável de fato respeita a privacidade de seus clientes e visitantes, e se esforça para
proteger suas informações pessoais contra incidentes de perda da confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos dados através de medidas técnicas organizacionais de segurança da informação.
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções e seguimos as melhores práticas da
indústria para nos certificar que elas não serão perdidas, usurpadas, acessadas, divulgadas,
alteradas ou destruídas.
Quando você nos fornece suas informações de cartão de crédito, essas são criptografadas usando a
tecnologia “secure socket layer” (SSL). Embora nenhum método de transmissão pela Internet ou
armazenamento eletrônico seja 100% seguro, seguimos todos os padrões adicionais geralmente
aceitos pela indústria.
Contato

Estamos sempre prontos para te atender. Caso fique com alguma dúvida, sinta-se à vontade para
entrar em contato com o nosso encarregado de proteção de dados através do e-mail
botanesustentavel@gmail.com.
Alterações na política de privacidade
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. As atualizações da nossa
Política de Privacidade serão publicadas em nosso website. Todas as emendas entrarão em vigor
após a publicação em nosso website. Recomendamos que você visite regularmente o website para
se manter informado sobre possíveis atualizações.

