
Política de Privacidade
Esta política de privacidade define como usamos e protegemos todas as
informações que você fornecer enquanto navega em nosso site. Estamos
comprometidos em garantir que sua privacidade seja protegida.

As informações pessoais que eventualmente solicitamos durante a
navegação serão usadas somente de acordo com esta declaração de
privacidade. Os dados fornecidos são registrados em nosso banco de dados
ou do Google de forma automatizada e armazenados com total segurança
sem a intervenção humana. O uso do CPF é exigido por lei para a emissão de
notas fiscais e para o envio de mercadorias.

Esta política pode ser alterada sem aviso prévio. Você deve verificar essa
página periodicamente para garantir que concorda com as alterações e
políticas em vigor.

O que nós coletamos
Podemos coletar as seguintes informações:

● Nome
● CPF
● Informações de contato incluindo o endereço de e-mail
● Informações demográficas, como endereço, CEP, preferências e/ou

interesses
● Outras informações relevantes para pesquisas e/ou promoções

O que fazemos com essas informações
As informações coletadas servem para compreendermos suas necessidades
e as usamos para os seguintes propósitos:

● Cadastro interno dos clientes.
● Oferecer produtos e serviços melhores baseados no perfil de nossos

clientes.

Site de Pedidos .com / DFW Brasil – CNPJ: 12.541.920/0001-04 -  Rua Júlio Ribeiro, 419
Vila Santana –  Sorocaba/SP – 18.080-690
15 4141-8066  / contato@dfwbrasil.com

Site de Pedidos .com / DFW Brasil   -   Foxton Host -   Pedir Online

www.dfwbrasil.com.br

mailto:contato@dfwbrasil.com
http://www.dfwbrasil.com.br


● Eventualmente podemos enviar e-mails promocionais, novos
lançamentos, ofertas especiais ou outras informações que
acreditamos ser de seu interesse usando o endereço de e-mail
fornecido.

● Usaremos suas informações para contatá-lo em caso de dúvidas ou
problemas com suas compras e, eventualmente, para fins de pesquisa
de mercado.

Não venderemos, distribuiremos ou alugaremos suas informações pessoais a
terceiros, a não ser que sejamos obrigados por lei a fazê-lo.

Consentimento
Ao fornecer informações pessoais como nome, CPF, telefone e endereço em
qualquer página de nosso site, entendemos que você está de acordo com a
coleta e utilização desses dados por nós.

Caso você mude de ideia no futuro, basta entrar em contato conosco e
solicitar a remoção de seu cadastro.

Segurança
Estamos comprometidos em garantir que suas informações estejam
seguras. A fim de impedir o acesso ou divulgação não autorizados,
implementamos procedimentos físicos, eletrônicos e administrativos
adequados para proteger o sigilo das informações que coletamos on-line.

Como usamos cookies
Um cookie é um pequeno arquivo que pede permissão para ser armazenado
em seu computador e ajuda a analisar o tráfego de suas visitas ao nosso site.
Os cookies permitem que nosso site te atenda de forma personalizada,
adaptando-se às suas necessidades e retomando informações sobre suas
preferências.

Usamos cookies de registro de tráfego para identificar quais páginas estão
sendo usadas no nosso site. A análise desses dados nos ajuda a melhorar
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nosso site para adequá-lo às necessidades dos clientes. Essas informações
são utilizadas somente para fins de análise estatística.

De modo geral, os cookies nos ajudam a fornecer a você um site melhor,
permitindo-nos monitorar quais páginas você considera úteis e quais não.
Um cookie não nos dá acesso ao seu computador ou qualquer informação
sobre você, além dos dados que você escolhe compartilhar conosco. Você
pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos navegadores aceita
cookies automaticamente, mas você pode modificar a configuração do seu
navegador para recusar os cookies, se preferir. Isso pode impedir que você
aproveite ao máximo o site.

Links para outros sites
Nosso site pode conter links para outros sites de interesse. No entanto, após
usar esses links e sair do site, você deve observar que não temos controle
sobre esses outros sites. Portanto, não podemos nos responsabilizar pela
proteção e privacidade de qualquer informação que você fornecer enquanto
estiver visitando esses sites uma vez que eles não são regidos por esta
declaração de privacidade. Você deve ter cuidado e observar a declaração de
privacidade aplicável ao site em questão.
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