POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO BLOG VB E DO BLOG PROFISSIONAL
As informações de identificação pessoal estão sujeitas à Política de Privacidade do BLOG VB e do BLOG
PROFISSIONAL e são coletadas a partir do login.
A Política de Privacidade integra os Termos de Uso e o Contrato de Licenciamento do BLOG VB e do BLOG
PROFISSIONAL.
❖ Informações
O BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL poderão coletar e utilizar informações, para:
● Determinar localização geográfica.
● Realizar pesquisas.
● Analisar interesses e necessidades dos usuários.
● Promover relacionamento com o usuário.
● Encaminhar boletins informativos.
● Personalizar serviços.
● Prevenir e detectar atividades suspeitas e ilegais.
● Promover melhorias no sistema.
O BLOG VB e o BLOG PROFISSIONAL não têm acesso a informações e dados relativos a transações
financeiras realizadas pela plataforma PagSeguro.
O BLOG VB e o BLOG PROFISSIONAL não divulgam informações constantes de seus bancos de dados e
mantém absoluta confidencialidade sobre as que têm acesso em razão do cadastramento, exceto em
cumprimento à determinação judicial.
O BLOG VB não armazena informações pessoais de usuários não cadastrados.
❖ Cookies
O controle eletrônico do sistema dá-se mediante utilização de cookies (e outras tecnologias) de
autenticação criptografada, que permitem a identificação dos usuários, o tráfego de visitantes, o
monitoramento de ações e a segurança e integridade do sistema, dentre outros, reservando-se o BLOG VB
e o BLOG PROFISSIONAL no direito de suspender ou bloquear acesso, por tentativa ou uso indevido e não
autorizado, ficando o infrator sujeito à aplicação das medidas legais cabíveis.
❖ Segurança
As plataformas do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL observam as normas técnicas e as medidas de
segurança aplicáveis e emprega modernos mecanismos de detecção e proteção de dados, incluindo
firewalls e sistema de criptografia RSA de ponta a ponta no login, o que, entretanto, não impede eventual
ataque virtual e não garante, de forma absoluta, a segurança das informações que trafegam na internet, não
podendo a VIEW BRASIL ser responsabilizada por violação e invasão do sistema, interceptação ilegal ou
utilização indevida da base de dados.
A plataforma integrada PagSeguro é responsável exclusiva pelo sigilo das informações constantes do seu
banco de dados e pela segurança das transações financeiras realizadas on-line, conforme suas Regras de
Uso específicas.
❖ Exclusão de Dados
A exclusão de informações cadastrais armazenadas nos bancos de dados do BLOG VB e do BLOG
PROFISSIONAL será realizada mediante requerimento expresso do usuário adquirente da Licença de Uso,
ressalvada a guarda obrigatória de registros previstas em lei.
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