POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A COPAGAZ criou esta política de privacidade relacionada as nossas mídias interativas (tais
como website, aplicativo, facebook, twitter, dentre outras), quando elas requerem a coleta
de informações de usuários. Esta política faz com que o usuário saiba as informações que
estão sendo coletadas, concedendo a transparência e nosso compromisso com a segurança
e privacidade de todos, na forma da legislação brasileira e com as regras básicas abaixo:
1.

A COPAGAZ poderá coletar dados pessoais fornecidos voluntariamente pelo usuário
quando este acessar determinados serviços das mídias interativas da COPAGAZ, tais
como canal de informações, de contato e de compra de produtos, conforme as finalidades
desejadas nestes serviços.

2.

As informações coletadas poderão ser diferentes para cada tipo de mídias interativas,
tendo como exemplo o nome, endereço eletrônico (e-mail), endereço físico, telefone fixo
ou celular, localização geográfica, dentre outros. Quando necessário o cadastro de login e
senha pelo usuário este também será coletado, mas o usuário será o único responsável
pelo seu uso.

3.

A COPAGAZ também poderá coletar informações genéricas de acesso de usuários as
mídias interativas, tais como local mais visitado, tempo de uso, número de visitas,
localização da região mais acessada, dentre outros, que será armazenada de forma global
e não vinculada isoladamente ao usuário. Esta coleta pode inclusive ser através de
cookies, que são arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o usuário
está visitando na mídia interativa, inclusive com indicação do endereço do IP(Protocolo de
Internet) ou do Endereço MAC (Media Access Control) do equipamento eletrônico utilizado
pelo usuário.

4.

O armazenamento, se necessário, das informações coletadas seguirão os rígidos padrões
de segurança e privacidade, mas fica o usuário ciente que a Copagaz não pode se
responsabilizar por atitudes ilegais de pessoas não autorizadas, que utilizam o fato da
internet ser livre e se aproveitam para captar indevidamente as informações de internautas.

5.

As informações não serão transmitidas a terceiros não relacionados aos serviços das
mídias interativas, salvo se houver determinação judicial ou legal. Não será considerado
terceiro para este fim pessoas físicas ou jurídicas: a) relacionadas ou coligadas a Copagaz;
b) que se envolveram com a Copagaz através de incorporação, fusão, consolidação,
alienação ou qualquer outro tipo de restruturação; c) que estejam vinculados a Copagaz
para a efetivação, consultoria ou auditoria dos serviços das mídias interativas.

6.

O usuário é responsável pela veracidade de informações cadastradas e/ou informadas a
COPAGAZ, sendo que referidas informações serão tratadas na forma prevista nesta
Política.

7.

As informações do usuário disponibilizadas para as pessoas autorizadas conforme esta
Política de Privacidade se limitam as essenciais para a mantença das mídias interativas,
seus serviços e produtos.

8.

A finalidade que a Copagaz detém para o uso das informações são voltadas para: a) o
atendimento dos serviços disponibilizados ao usuário; b) comunicação sobre a Copagaz,
seus produtos, serviços e mídias interativas, suas atualizações e novidades; c) melhoria
dos serviços e das informações prestadas; d) compilação de dados e estatísticas do uso
das mídias interativas.

9.

O usuário fica ciente que o acesso a mídia interativa e/ou a inserção de dados pessoais
nos serviços de mídia interativa da Copagaz dá direito ao seu armazenamento na forma
prevista nesta Política, devendo o usuário ficar alerta que, caso não concorde com a esta
Política, não deverá utilizar os serviços e/ou fornecer seus dados.

10. Dentro das mídias interativas poderá existir links ou mídias externas, da qual a COPAGAZ
não tem qualquer tipo de conhecimento ou responsabilidade por seus conteúdos. O acesso
a estes conteúdos pelo usuário é de sua inteira liberdade, sendo recomendável que o
mesmo verifique as respectivas Políticas de Privacidade.
11. O usuário é ciente que é o único responsável pelos comentários ou manifestações que
inserir nas mídias interativas, os quais poderão ser visualizados também por terceiros,
arcando com as consequências advindas de qualquer ato considerado ilegal ou ofensivo.
12. A versão atual desta Política de Privacidade estará sempre disponível na forma prevista na
mídia interativa, podendo ser modificada, alterada ou excluída, a qualquer momento, pela
COPAGAZ, sendo que o usuário sempre estará vinculado a Política de Privacidade vigente
a época do seu acesso a mídia interativa.
13. O descumprimento desta Política pelo usuário pode causar o cancelamento ou bloqueio do
seu acesso as mídias interativas sem necessidade de comunicação antecipada, conforme
análise e liberalidade da Copagaz.
14. Se o usuário tiver dúvidas sobre qualquer informação desta Política de Privacidade poderá
procurar as formas de contato dentro das mídias interativas para encaminhar seus
questionamentos.
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