Política de Privacidade

1. Sobre as informações coletadas
1.1. Ao navegar e/ou comprar algum livro ou assinatura, você reconhece o
conteúdo da Política de Privacidade e concorda com todos os termos.
1.2. Quando você acessa nosso site, também recebemos automaticamente o
protocolo de internet do seu computador, endereço de IP, a fim de obter
informações que nos ajudam a aprender sobre seu navegador e sistema
operacional.
1.3. As informações pessoais coletadas no ato do cadastramento em nosso site
são: NOME COMPLETO, NÚMERO DE CPF, DATA DE NASCIMENTO,
ENDEREÇO PARA ENVIO DO PEDIDO, EMAIL, TELEFONE E DADOS DE
CARTÃO DE CRÉDITO VÁLIDO.
2. Sobre o uso das informações coletadas
2.1. As informações pessoais fornecidas pelo cliente ao se cadastrar ou realizar
um pedido não serão divulgadas senão para estrito cumprimento das
condições do serviço prestado pela Rádio Londres.
2.2. E-mail Marketing será realizado apenas caso você permita. Nestes emails
você poderá receber notícia sobre promoções, lançamentos e outras
atualizações.
2.3. O número do cartão de crédito do cliente só é utilizado no ato da compra e
não fica registrado em nosso sistema. Esses dados são armazenados por uma
empresa parceira através de um gateway de pagamento.
3. Compartilhamento das informações
3.1. Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela
lei para fazê-lo.
4. Segurança
4.1. Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e
seguimos as melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não

serão perdidas inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas,
alteradas ou destruídas.
5. Alterações na Política de privacidade
5.1. Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer
momento, então por favor, revise-a com frequência. Alterações e
esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site.
Se fizermos alterações de materiais para essa política, iremos notificá-lo
aqui que eles foram atualizados, para que você tenha ciência sobre quais
informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, se
alguma, usamos e/ou divulgamos elas.

