Infoplex - Política de Privacidade
Glossário de definições utilizadas em nossa política:
"Cookie": termo em inglês usado para designar um pequeno pacote de
dados enviados de um site para o navegador do cliente quando visita um
site. Cada vez que o cliente visita o site novamente, seu navegador envia o
cookie com informações gravadas nas conexões anteriores para acelerar a
nova conexão.
Site (ou website): é um conjunto de páginas web, isto é, de hipertextos
acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet. As páginas num site
são organizadas a partir de um URL básico.
URL: sigla para "Uniform Resource Location", ou Localização Uniforme de
Recursos. É o padrão de endereços na internet. Cada página deverá possuir
uma URL própria para facilitar o seu acesso. A URL básica do SITE DE
INFORMAÇÕES INFOPLEX é http://www.infoplex.com.br.

1. Objetivo.
A Política de Privacidade da Infoplex Cadastro e Informações Ltda, doravante
denominada simplesmente de Infoplex, tem a finalidade de demonstrar o
compromisso com a segurança e a privacidade das informações fornecidas
e/ou recebidas por aqueles que acessam o SITE DE INFORMAÇÕES
INFOPLEX.
Esta Política de Privacidade aplica-se tanto ao cliente que tenha firmado
contrato com a Infoplex quanto a qualquer usuário do Site, ainda que não
tenha firmado contrato com a Infoplex.

2. Privacidade dos Dados Cadastrais do Cliente
As informações cadastrais registradas pelos clientes quando preenchem a
Proposta de Adesão da Infoplex na página “Identificação” do Site da
Infoplex, são as mínimas necessárias à realização, aprimoramento dos
serviços prestados e relacionamento com os referidos.
As informações coletadas mediante o uso de cookies e a identificação de
endereços IP são genéricas e usadas em conjunto, para fins estatísticos e
para agilizar a conexão com o cliente via internet.
O cliente isenta a Infoplex de qualquer responsabilidade no caso da
inexatidão dos dados introduzidos no formulário “Identificação” do site,
omissão de informação relevante, ou inserção de dados falsos que possam
induzir em erro sobre o cliente.
Se qualquer informação fornecida pelo cliente for falsa, incorreta,
desatualizada ou incompleta, ou caso a Infoplex tenha razões suficientes
para suspeitar que tais informações sejam falsas, incorretas, desatualizadas

ou incompletas, a Infoplex terá o direito de suspender ou cancelar
imediatamente, independente de notificação, a conta do cliente.
O cliente pode, a qualquer momento, corrigir ou atualizar os dados
cadastrais na página de “Identificação” constante no Site, mediante
informação de login e senha.
Caso o cliente opte por cancelar a conta com o SITE DE INFORMAÇÕES
INFOPLEX, seu cadastro será desativado, mas seus dados serão mantidos
armazenados para identificação caso haja necessidade de se apurar os
acessos aos serviços

3. Compromisso com a integridade dos dados das fontes públicas.
A INFOPLEX obtém seus dados legalmente de fontes públicas (registros e
entidades públicas), e de órgãos de reconhecida utilidade pública, cabendolhe tão somente atualizar os dados no Banco de Dados como elas são
fornecidas, e organizá-las para fornecê-las aos clientes sem interferir em
seu conteúdo.
Quando o cliente ou visitante solicita atualização dos dados disponibilizados
pelo SITE DE INFORMAÇÕES INFOPLEX, indicamos a fonte originária da
informação onde a alteração deve ser efetuada. Somente desta forma, a
atualização torna-se eficaz, pois a fonte pública é a origem de várias bases
de dados ou de pesquisas de várias empresas.

4. Relacionamento com empresas terceiras.
A política de privacidade adotadas pela Infoplex são pertinentes apenas ao
SITE DE INFORMAÇÕES INFOPLEX, não sendo aplicáveis a qualquer outro
site a ela associada ou de alguma forma relacionada por outras formas de
divulgação e acesso.
No SITE DE INFORMAÇÕES INFOPLEX podem ocorrer links com outros sites
para auxiliar os clientes com determinada funcionalidade ou conteúdo,
como por exemplo o site de cobrança PagSeguro.
Desse modo, a Infoplex não se responsabiliza por serviços, procedimentos e
políticas específicos de sites para os quais o SITE DE INFORMAÇÕES
INFOPLEX possua link. Para a sua garantia, o cliente deve se informar sobre
o termo de privacidade de cada site.

5. Segurança.
A Infoplex preocupa-se com a privacidade e a segurança dos dados de seus
clientes e de visitantes em seu site e faz constantes investimentos em
sistemas de proteção das informações pessoais e cadastrais de todos
aqueles que o acessam. Porém, o usuário deve estar ciente de que as
medidas de segurança relativas à internet não são integralmente infalíveis.

O SITE DE INFORMAÇÕES DA INFOPLEX será acessado pelos clientes com
seus próprios equipamentos, mediante login e senha individual, de uso
pessoal, intransferível e de conhecimento exclusivo do respectivo usuário.
Os clientes e usuários responsabilizam-se por si, seus funcionários e/ou
prepostos pelo resguardo de suas senhas, não as repassando a terceiros.
Aconselhamos aos nossos clientes que ao receber um e-mail com link para
alguma página do SITE DE INFORMAÇÕES INFOPLEX, que antes de clicar no
link, parem o mouse sobre o link e verifiquem na barra inferior do
navegador, se o endereço realmente se refere a nossa página ou ao
endereço descrito no link. Em caso de dúvidas ou de insegurança, entrar em
contato pelo e-mail: atendimento@infoplex.com.br.

6. Recomendações Finais.
A Infoplex poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, modificar esta
Política de Privacidade a fim de para adaptá-la às normas legais ou às suas
políticas comerciais, tendo vigência a partir de sua publicação no Site,
motivos pelos quais devem ser periodicamente verificadas.

