Política de Privacidade
O Aratu Online entende que você se importa com as suas informações e como elas são
coletadas e usadas. Estamos comprometidos em proteger a privacidade das pessoas que
interagem conosco. Esta Política de Privacidade descreve as práticas de privacidade do
Aratu Online para o nosso site localizado em http://www.aratuonline.com.br.
Esta Política de Privacidade aplica-se às informações que coletamos através do Site.
Exceto quando expressamente previsto neste documento, esta Política de Privacidade
não se aplica às informações que coletamos offline ou por qualquer outro meio,
inclusive através de quaisquer outros sites ou aplicativos móveis; Esta Política de
Privacidade também não se aplica às informações coletadas por terceiros, inclusive por
meio de quaisquer aplicativos, sites ou conteúdos (incluindo conteúdos promocionais)
que possam estar vinculados ou estar acessíveis a partir do Site. Esses terceiros podem
ter suas próprias políticas de privacidade, que recomendamos que você leia antes de
fornecer informações sobre ou através delas.
Trabalhamos com editores e anunciantes para que os usuários tenham uma experiência
de navegação mais rica, através de publicidade relevante e não-intrusiva e conteúdos
personalizados. Com o mesmo objetivo de permitir a veiculação de publicidade
direcionada e relevante, a informação que coletamos nesses sites é anonimamente
compartilhada com outras empresas (portais e plataformas programáticas) e armazenada
em nosso sistema enquanto o cookie permanecer ativo no navegador do usuário.

Seu uso ou uso continuado do Site e / ou dos Serviços significa que você concorda com
os termos desta Política de Privacidade. Esta Política de Privacidade pode mudar de
tempos em tempos e é de sua responsabilidade revisá-la periodicamente quanto a
mudanças. Se você não concordar com esta política, não acesse ou use nossos Serviços
ou interaja com qualquer outro aspecto de nosso negócio.

Informações coletadas por Aratu Online
Coletamos informações sobre você quando você nos fornece, quando você usa nossos
Serviços e / ou Website, e quando outras fontes nos fornecem, conforme descrito
abaixo.
Site Aratu Online e Uso de Cookies: Nós recebemos e armazenamos certas informações
sobre como você usa nosso Site. Por exemplo, recebemos informações que seu
navegador ou dispositivo envia para nossos servidores sempre que você visita o
aratuonline.com.br. Seu navegador ou dispositivo pode nos informar seu endereço IP
usado para conectar seu computador à Internet, computador e informações de conexão,
como tipo de navegador, versão, configurações de idioma e fuso horário, tipos de plugin do navegador, sistema operacional e tipo de dispositivo que você está usando.
Quando você visita o nosso site, seu navegador também pode nos dar informações como
as ações que você realiza em nosso site, a página que o levou ao nosso site e, se
aplicável, os termos de pesquisa que você digitou em um mecanismo de pesquisa que o
levou ao nosso site.

Podemos receber informações sobre como você usa nosso Site por meio do uso de
cookies primários e de terceiros, além de web beacons e outras tecnologias semelhantes.
Nossos servidores coletam informações semelhantes quando você está logado em nosso
site ou serviços. As informações que recebemos por meio de cookies e tecnologias
semelhantes podem estar associadas a você, dependendo do site ou dos serviços que
você está usando, e se você forneceu informações que o identificam.
Você pode remover os cookies seguindo as instruções fornecidas no arquivo “ajuda” do
seu navegador. Acreditamos em dar-lhe o controle sobre os anúncios que você vê.
Dessa forma, você pode optar por não receber todos os anúncios do Aratu Online,
excluindo os cookies do seu computador. Além disso, se você usar vários navegadores
ou dispositivos, você precisará executar este opt out em cada navegador ou dispositivo.
Se você tiver dúvidas sobre esta declaração de privacidade, as práticas deste site ou suas
relações com este site, você pode entrar em contato através da página Fale Conosco.

