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Política de privacidade
No Receitas.net (“http://Receitas.net”), nós reconhecemos a
importância da privacidade de nossos usuários e temos colocado
isso como um projeto de confiabilidade institucional. Assim
sendo, diante de todas as notícias sobre a dispersão de dados
online, é compreensível que você esteja preocupado com a
informação que você nos provê, seja de forma direta ou
indireta ou que é obtida por nós e como nós a tratamos. Diante
dessa situação atual, elaboramos a Política de Privacidade do
Receitas.net ( representa nosso website, aplicativos móveis,
email marketing e outros canais relacionados ao Receitas.net,
como no caso das mídias sociais) apresentada a seguir para
esclarecer dúvidas a respeito de nossos serviços. Ela explica
as práticas de privacidade da Receitas.net para os visitantes
do nosso website em Receitas.net (o “website”) e aplicativos
para celular disponíveis. Ao usar o nosso website e
aplicativo(s), você concorda com a obtenção, o uso e a
divulgação de suas informações pessoais conforme descrito
nesta Política de Privacidade. Esta é incorporada e está
sujeita aos Termos e Condições da Receitas.net. Reservamo-nos
o direito de mudar esta Política de Privacidade a qualquer
momento. Se fizermos qualquer mudança em nossa Política de
Privacidade, publicaremos a nova política no website e
aplicativo(s) e indicaremos a data da “última atualização”
definida acima. Portanto, insistimos para que verifique a
nossa Política de Privacidade sempre que visitar o website
para ver se foi atualizada desde a sua última visita.
Sobre dúvidas acerca da Política de Privacidade, entre em
contato conosco em sac @ Receitas.net

Resumo de nossa Política de Privacidade
Os Cookies e Web Beacons
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as
suas preferências pessoais quando visita o nosso website os
aplicativos. Isto poderá incluir um simples popup, ou uma
ligação em vários serviços que providenciamos, tais como
fóruns. A Google faz uso do novo DART cookie para servir
anúncios baseados nos seus interesses e na sua visita ao nosso
blog e a outros endereços na web. Poderá optar por não
utilizar o DART cookie visitando a página de anúncios Google
ad e o programa de policiamento da empresa.
Mais sobre o DART Cookie
O que o cookie da DoubleClick está fazendo no meu computador?
Se você tem um cookie DoubleClick na sua pasta Cookies, é
provável que seja um cookie DART. O cookie DoubleClick DART
ajuda os profissionais de marketing a aprender o quão bem as
suas campanhas de publicidade na Internet ou as listas de
pesquisa paga. Muitos comerciantes e sites da Internet usam a
tecnologia DART da DoubleClick para entregar e atender suas
propagandas ou gerenciar suas listas de pesquisa paga. Os
produtos DART da DoubleClick definem ou reconhecem um cookie
único e persistente quando um anúncio é exibido ou uma lista
paga é selecionada. A informação que o cookie DART ajuda a
oferecer aos comerciantes inclui o número de usuários únicos
em que seus anúncios foram exibidos, quantos usuários clicaram
em seus anúncios da Internet ou listas pagas, e quais anúncios
ou listas pagas clicaram.
Por que o seu cookie continua voltando depois de excluí-lo?
Quando você visita qualquer site ou mecanismo de pesquisa no
qual a tecnologia DART da DoubleClick é usada, nossos
servidores verificarão se você já possui um cookie DART. Se os
servidores não receberem um cookie DART, os servidores
tentarão configurar um cookie em resposta ao “pedido” do seu

navegador para visualizar essa página da Web. Se você não
quiser um cookie DART com um valor exclusivo, você pode obter
um cookie de “exclusão” do DoubleClick DART. Alternativamente,
você pode ajustar as configurações do seu navegador de
Internet para lidar com os cookies
COMO O Receitas.net USA INFORMAÇÕES PESSOAIS
Esta política cobre a forma pela qual o Receitas.net cuida das
informações pessoais recebidas e coletadas, entre as quais se
incluem as informações relacionadas ao seu uso dos produtos e
serviços Receitas.net. As informações pessoais são aquelas
capazes de identificar você de modo pessoal, tais como, nome,
endereço, e-mail ou número de telefone, e que não estão
disponíveis ao público.
COMPILAÇÃO E USO DE INFORMAÇÕES
O Receitas.net coleta informações pessoais quando você se
cadastra, quando você usa os produtos e serviços Receitas.net,
quando você visita as páginas do Receitas.net ou as páginas de
determinados parceiros do Receitas.net e quando você participa
de promoções ou concursos. O Receitas.net pode combinar as
informações que tem a seu respeito com as informações que
obtém de parceiros comerciais ou de outras empresas.
Quando você se cadastra, solicitamos informações tais como seu
nome, endereço de e-mail, data de nascimento e sexo. Ao se
cadastrar no Receitas.net e utilizar nossos serviços, você
deixa de ser anônimo para nós.
O Receitas.net também recebe e armazena automaticamente as
informações de seu computador e navegador, incluindo seu
endereço IP, cookies do Receitas.net, atributos de software e
hardware e a página que você solicita.
O Receitas.net usa essas informações para as seguintes
finalidades gerais: personalizar a publicidade e o conteúdo
que você visualiza, atender suas solicitações de produtos e

serviços, aprimorar os serviços prestados, entrar em contato
com você, orientar pesquisas e proporcionar relatórios de
informações não identificáveis para clientes internos e
externos.
Crianças
Nós não obtemos intencionalmente informações pessoais de
crianças menores de 13 anos. Se tomarmos conhecimento de que
obtivemos informações pessoais de uma criança menor de 13
anos, tomaremos as medidas para excluir tais informações o
mais breve possível.
COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
O Receitas.net não aluga, não vende e não compartilha as
informações pessoais com outras pessoas ou com empresas não
afiliadas, exceto com objetivo de fornecer a você os produtos
e serviços solicitados, tendo obtido para tanto a sua
permissão, ou nas circunstâncias mencionadas a seguir:
– Fornecemos as informações a parceiros nos quais confiamos e
que trabalham com o Receitas.net ou em nome do Receitas.net
vinculados a acordos de confidencialidade. Estas empresas
poderão usar seus dados pessoais com o objetivo de auxiliar o
Receitas.net na comunicação estabelecida com você sobre
ofertas do próprio Receitas.net e de parceiros mercadológicos.
Contudo, estas empresas, por sua vez, não têm nenhum direito
de compartilhar as referidas informações.
– Para atendermos a ordens judiciais nos termos da legislação
em vigor, ou em processos judiciais para estabelecer ou
exercer nossos direitos legais ou empreender defesa contra
ações judiciais.
– Quando acreditarmos de boa-fé ser necessário compartilhar
informações com o objetivo de investigar, impedir ou adotar
medidas relativas a atividades ilegais, suspeitas de fraude,
situações envolvendo possíveis ameaças à segurança física de
qualquer pessoa, violações das condições de uso do

Receitas.net ou com outros objetivos, com procedimentos
especificados e autorizados pela lei.
– Transferimos as informações que temos sobre você se o
Receitas.net se incorporar a uma outra empresa ou se for por
ela adquirida. Nesta hipótese, o Receitas.net notificará você
a esse respeito antes que as informações pessoais sejam
transferidas e se tornem sujeitas a uma política de
privacidade diferente.
O Receitas.net exibe anúncios direcionados a um público-alvo
com base nas informações pessoais que tem sobre você. Os
anunciantes (inclusive empresas servidoras de anúncios) podem
pressupor que as pessoas que interagem ou visualizam tais
anúncios direcionados atendem aos critérios de seleção do
público-alvo como, por exemplo, mulheres entre 18 e 24 anos de
determinada área geográfica.
O Receitas.net não fornece nenhuma informação pessoal ao
anunciante com o qual você interage ou do qual você vê um
anúncio direcionado. No entanto, ao interagir com um
anunciante ou ao ver um anúncio, você está admitindo a
possibilidade de que ele venha a pressupor que você atende aos
critérios de seleção do público-alvo usados para a exibição do
anúncio.
Entre os anunciantes do Receitas.net incluem-se prestadores de
serviços financeiros (tais como, bancos, agentes de seguros,
corretoras de valores) e empresas não financeiras (tais como,
lojas, companhias aéreas e de informática).
Receitas.net pode implantar e acessar esses cookies no
computador que você usa.
Receitas.net permite que, exibidoras de anúncios em algumas de
nossas páginas, implantem e acessem seus próprios cookies em
seu computador pessoal. O uso de cookies por outras empresas
não está sujeito a esta política da Receitas.net, mas sim a
políticas de privacidade próprias. Os anunciantes ou outras

empresas não têm acesso aos cookies de Receitas.net.
O Receitas.net usa web beacons para acessar seus cookies,
dentro e fora de nossa rede de sites da internet, e em conexão
aos produtos e serviços do Receitas.net.
SUA CAPACIDADE PARA EDITAR E EXCLUIR INFORMAÇÕES SOBRE SUA
CONTA E SUAS PREFERÊNCIAS
Você tem a possibilidade de editar, a qualquer momento, suas
informações de conta do Receitas.net a qualquer tempo.
Novas categorias para comunicados sobre diferentes segmentos
de mercado poderão, ocasionalmente, ser associadas à sua
conta. Os usuários que receberem mensagens de categorias que
não são do interesse, podem optar por não receber futuros
comunicados sobre um ou mais segmentos de mercado dessas novas
categorias ou podem cancelar a assinatura deste serviço
seguindo as instruções contidas nas mensagens que recebem.
CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA
Limitamos o acesso às informações pessoais que temos sobre
você a nossos empregados que, conforme acreditamos, possam ter
necessidade delas para exercer suas funções que visam fornecer
a você nossos produtos e serviços.
MUDANÇAS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Receitas.net pode atualizar esta política. Enviaremos aviso
sobre mudanças significativas introduzidas na forma como
tratamos as informações de caráter pessoal ao seu endereço de
e-mail principal ou colocando o referido aviso em local
destacado de nosso site.

