
 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

Favor ler esta Política de Privacidade com atenção. Você entende e concorda que, ao visitar ou 

usar qualquer website, aplicativo móvel ou serviço web regido por esta Política de Privacidade, 

você consente com o processamento de informações conforme estabelecido nesta Política de 

Privacidade. 

HAS COMPANIES (HAS) respeita a privacidade de seus assinantes e visitantes do [SITE WEB DA 

EMPRESA]. Por esta razão, HAS COMPANIES (HAS) gostaria que os usuários estivessem cientes de 

como ela utiliza qualquer informação pessoal fornecida pelos usuários ao utilizar 

hascompanies.com. 

HAS COMPANIES (HAS) não reconhece automaticamente nenhuma informação de um domínio ou 

endereço de e-mail quando você entra no site. Qualquer informação coletada é utilizada apenas: 

• Para melhorar o conteúdo de nosso site 

• Para personalizar o conteúdo de nosso site para cada visitante individual 

• Para informar o usuário sobre atualizações no site 

• Para se comunicar com você para fins de marketing, se você tiver dado sua permissão para fazê- 

lo. 

• Qualquer informação coletada não é compartilhada com outras organizações para fins 

comerciais. A empresa também coleta "Outras Informações" que não revelam a identidade 

específica do usuário, como por exemplo: 

• Informações sobre o navegador 

• Informações coletadas através de cookies, pixel tags e outras tecnologias de informação 

demográficas e outras fornecidas pelo usuário; e informações agregadas. 

• Outras informações coletadas de várias maneiras, incluindo: Através de seu navegador da 

Internet: a maioria dos sites coleta certas informações, como o endereço IP do usuário (ou seja, o 

endereço de seu computador na Internet), a resolução de sua tela, tipo de sistema operacional 

(Windows, Mac, iOs, Android) e versão, tipo e versão do navegador da Internet, hora da visita e 

página(s) visitada(s). 

A Empresa utiliza estas informações para fins tais como calcular os níveis de utilização do Site, 

ajudar a diagnosticar problemas no servidor e administrar o Site O ENDEREÇO DE E-MAIL DO 

USUÁRIO. As informações de endereço de e-mail são coletadas somente quando um usuário se 

comunica com a Empresa por e-mail ou quando o usuário voluntaria estas informações, como em 

uma pesquisa e/ou ao se registrar no Site. Se o usuário não desejar receber informações da 

empresa por e-mail, o usuário deve verificar a opção apropriada em qualquer de nossos 

formulários de contato, ou entrar em contato com a empresa no endereço fornecido acima. 



ENDEREÇO POSTAL DO USUÁRIO Se você nos fornecer seu endereço postal via Internet, você 

poderá receber de nós correspondências periódicas com informações sobre novos produtos ou 

serviços, ou eventos futuros. Se não desejar receber tal correspondência, você pode indicar esta 

preferência ao fazer seu pedido. Alternativamente, você também pode entrar em contato com a 

empresa nos endereços listados acima. Você também pode receber correspondência de outras 

empresas respeitáveis. Se não desejar receber tal correspondência, você pode indicar esta 

preferência ao fazer seu pedido. Alternativamente, você também pode entrar em contato com a 

empresa nos endereços acima. 

NÚMERO DE TELEFONE DO USUÁRIO Se o usuário fornecer à empresa seus números de telefone 

via Internet, ele somente receberá comunicações telefônicas da empresa com informações sobre 

pedidos que tenha feito na Internet. COOKIES Cookies são pedaços de informação que são 

armazenados diretamente no computador que está sendo utilizado pelo usuário. Os cookies 

permitem à Empresa reconhecer seu computador e coletar informações como tipo de navegador, 

tempo gasto no Site, páginas visitadas e preferências de idioma. A Empresa pode utilizar as 

informações para fins de segurança, para facilitar a navegação, para exibir informações mais 

efetivamente, para personalizar sua experiência enquanto visita o Site, ou para coletar 

informações estatísticas sobre o uso do Site. 

SERVIDORES DE PUBLICIDADE A empresa não tem parceria ou qualquer relação especial com 

nenhuma empresa de servidores de anúncios. 

DIREITOS DO USUÁRIO Mediante solicitação, a empresa fornece aos visitantes do site acesso a 

todas as informações (incluindo informações de propriedade) que detém sobre eles, incluindo 

informações financeiras (por exemplo, informações de conta de cartão de crédito) informações de 

identificação exclusivas (por exemplo, número do cliente ou senha) informações sobre transações 

(por exemplo, datas em que os clientes fizeram compras, quantidades e tipos de compras) 

comunicações que o consumidor/visitante direcionou para nosso site (por exemplo, mensagens 

que o consumidor/visitante enviou para nosso site), número de cliente ou senha) informações 

sobre a transação (por exemplo, datas em que os clientes fizeram compras, quantidades e tipos de 

compras) comunicações que o consumidor/visitante direcionou para nosso site (por exemplo, 

mensagens de e-mail, consultas de clientes) informações de contato (por exemplo, nome, 

endereço, número de telefone). Mediante solicitação, a empresa oferece aos visitantes a 

possibilidade de corrigir erros em tais informações. Para corrigir essas informações, os 

consumidores podem escrever para a empresa no endereço acima. A empresa pode, de tempos 

em tempos, usar informações de clientes para usos novos e imprevistos não contemplados por sua 

política de privacidade. Se as práticas de informação da Empresa mudarem a qualquer momento 

no futuro, a Empresa notificará os usuários sobre as mudanças através de seu site na Web. Você 

terá a oportunidade de optar por não participar desses novos usos. Se você está preocupado com 

a forma como suas informações são utilizadas, você deve verificar o site da empresa com 

freqüência. Se você achar que este site não está seguindo sua política de informação declarada, 

você pode entrar em contato com a empresa no endereço acima. Se você não concorda com 

qualquer parte desta Política de Privacidade, seja como publicada atualmente ou como modificada 

por nós, sua única opção é não utilizar as páginas web, aplicativos móveis ou serviços web regidos 

por esta Política de Privacidade. 



HAS COMPANIES (HAS) utiliza tecnologias de criptografia SSL padrão da indústria ao transferir e 

receber informações sensíveis (por exemplo, detalhes de cartão de crédito e informações 

pessoais). As páginas nas quais estas informações são trocadas estão localizadas em um servidor 

seguro. Uma vez conectado, o início do endereço da página (URL) mudará de http para https, 

indicando que o usuário está em uma área segura. Um ícone de chave ou cadeado fechado 

também aparecerá no canto inferior direito da maioria dos navegadores para indicar esta 

mudança. O usuário permanecerá nesta área segura durante toda a duração de sua visita ao site. A 

empresa tomará as medidas técnicas, físicas, legais e organizacionais adequadas, consistentes com 

as leis de privacidade e segurança de dados aplicáveis. Infelizmente, nenhuma transmissão de 

dados através da Internet ou sistema de armazenamento de dados pode ser garantida como 100% 

segura. Se você tiver razões para acreditar que sua interação com a Empresa não é mais segura 

(por exemplo, se você acredita que a segurança de qualquer Informação Pessoal que você possa 

ter com a Empresa foi comprometida), você deve notificar a Empresa imediatamente. 

PERGUNTAS E COMUNICAÇÕES ADICIONAIS Por favor, esteja ciente de que esta Política de 

Privacidade está sujeita a mudanças. Recomendamos que você reveja a Política de Privacidade 

periodicamente. Se fizermos qualquer mudança nesta Política de Privacidade, atualizaremos a 

data efetiva no final desta página. 

Em caso de dúvidas ou para entrar em contato com a empresa, favor enviar um e-mail ou 

correspondência para: 

ENDEREÇO HAS COMPANIES: 1571 SAWGRASS CORPORATE 
PKWY, SUITE 110, SUNRISE, FL, 33323-2862     

TELEFONES: +1-305-203-0601 

EMAIL: info@hascompanies.com 
 

DATA DE ATUALIZAÇÃO: Março 1,2020 
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