POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nós da KOGUT E-BUSINESS, estamos comprometidos com a proteção da sua privacidade. Antes de nos
algumas de suas informações, por favor leia atentamente as seguintes informações importantes, que dizem
respeito à proteção dos seus dados pessoais.

Processamento de Dados Pessoais e Divulgação
Vamos realizar e processar todas as informações pessoais que você fornecer através do site
(www.ikogut.com.br), ou aplicativo (iKOGUT) ou enviando e-mails e/ou formulários on-line para os nossos
próprios fins comerciais internos, incluindo fins legais. Nós não iremos repassar ou vender informações pessoais
on-line a terceiros. No entanto, podemos compartilhar informações dentro da nossa organização e, em alguns
casos, será necessário passar informações para a nossa contabilidade ou serviços jurídicos. Isso pode incluir
nossos funcionários, agentes, contratados e sub-contratados. Por favor, note que, ao enviar suas informações
pessoais para nós, você consente expressamente com o tratamento e a transferência de tais informações desta
forma.

Dada a natureza global do negócio do iKogut.com.br e aplicativo iKOGUT, transmitir a suas informações pode
envolver a transferência transfronteiriça das suas informações. Por favor, note que, ao enviar suas informações
pessoais para nós, você consente explicitamente com a transferência transfronteiriça das suas informações.

Coleta de Informações e Uso
Nós coletamos informações sobre as visitas ao site e as páginas e arquivos acessados pelo navegador e
aplicativo. Nós reunimos: nome da página ou arquivo, data e hora da solicitação, o volume de dados transferidos,
status do pedido, o navegador web, páginas visitadas e domínio solicitante. Além disso, o endereço IP do
computador e/ou dispositivo solicitante é registrado. Isto é usado dentro de nossa empresa para fins relacionados
ao sistema e estatísticos e para melhorar o design e layout de nossos sistemas.

Na coleta de informações sobre as visitas ao site e áreas do aplicativo, podemos também utilizar “cookies” para
identificar visitantes do site e para rastrear informações sobre como você faz uso de um web site. Um cookie é
um pequeno pedaço de texto que é armazenado em seu disco rígido, mas não tem acesso ao seu disco rígido.

A maioria dos navegadores automaticamente aceitam “cookies”, mas é possível configurar seu navegador para
notificá-lo antes de que ele seja enviado e em que ponto você pode aceitar ou rejeitá-lo.

Nós podemos ter em nosso site links que levam para sites de terceiros. Por favor, note que esta declaração de
privacidade aplica-se apenas para o conteúdo do site do iKogut.com.br e aplicativo iKOGUT e não a esses sites
para os quais podemos fornecer um link.

Acesso e Questões
Estamos dispostos, mediante solicitação escrita sua, a fornecer detalhes de todas as informações pessoais que
você nos forneceu (pode ser cobrada uma pequena taxa) e/ou deixar de fazer uso de suas informações pessoais
para os fins descritos acima. Podemos exigir prova de sua identidade antes de divulgar tais informações. Isto
tem o objetivo de garantir a segurança de suas informações. Se qualquer informação que você nos forneceu
tornar-se imprecisa ou fora da data, ou se você tiver alguma dúvida sobre esta declaração de privacidade, entre
em contato conosco no atendimento@ikogut.com.br.
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Google Analytics
Este site usa o Google Analytics, um serviço de analítica Web fornecido pelo Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics utiliza “cookies”, que são arquivos de texto colocados no seu computador, para ajudar o site a analisar
como os usuários usam o site. A informação gerada pelo cookie acerca da sua utilização do website (incluindo o
seu endereço IP) serão transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. Google irá
utilizar esta informação com a finalidade de avaliar a sua utilização do website, compilando relatórios sobre a
actividade no website para operadores e fornecendo outros serviços relativos a actividade do website e utilização
da Internet. Google pode igualmente transferir esta informação para terceiros, sempre que exigido por lei, ou
caso tais terceiros processem a informação em nome do Google. Google não associará o seu endereço IP com
quaisquer outros dados mantidos pelo Google. Você pode se recusar a utilização de cookies, seleccionando as
definições apropriadas no seu navegador, no entanto, por favor, note que se você fizer isso, você pode não ser
capaz de usar todas as funcionalidades deste site. Ao utilizar este site, você concorda com o processamento de
dados pelo Google na forma e para os efeitos descritos acima.

