Política de Privacidade das Empresas Rodobens
As Empresas Rodobens criaram esta Política de Privacidade e Condições Gerais como forma
de esclarecimento sobre o acesso ao conteúdo deste website, assim como compromisso
com a segurança e a confidencialidade das informações coletadas dos usuários em nossos
cadastros e/ou registros.
Como podem ser realizadas alterações na Política de Privacidade do Portal das Empresas
Rodobens, recomendamos sua leitura periódica por parte dos internautas.
É recomendável que não sejam fornecidas as senhas pessoais de acesso a áreas restritas e
que senhas que possam ser facilmente descobertas sejam evitadas.
As mensagens via e-mail são enviadas apenas àqueles que voluntariamente tiverem
fornecido seu endereço eletrônico e poderão ser interrompidas por solicitação do usuário.
1. Qualquer informação fornecida pelos clientes será coletada e guardada de acordo com os
mais rígidos padrões de segurança e confiabilidade.
2. Todas as informações que envolvam documentos coletados dos usuários, trafegarão de
forma segura, utilizando processo de criptografia.
3. As informações pessoais que nos forem fornecidas pelos usuários serão coletadas por
meios éticos e legais. Essa coleta poderá ter um ou mais propósitos, sobre os quais os
internautas serão informados.
4. Os internautas serão avisados quando seus dados forem coletados, ficando a seu critério
fornecê-los ou não, e também serão informados sobre as conseqüências de sua decisão.
5. A menos que tenhamos determinação legal ou judicial contrária, as informações dos
internautas jamais serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes
daquelas para as quais foram coletadas.
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6. O acesso às informações coletadas está restrito a funcionários autorizados para o uso
adequado desses dados. Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas
informações, ferindo nossa Política de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas
em lei.
7. Manteremos a integridade e sigilo das informações que nos forem fornecidas.
8. Nossos websites contêm links para outros externos, cujos conteúdos e políticas de
privacidade não são de responsabilidade das Empresas Rodobens, pois não temos acesso às
informações coletadas por "cookies" (*) presentes nesses websites.
9. É exigido, de toda organização contratada para prover serviços de apoio, o cumprimento
aos nossos padrões de privacidade.
10. As Empresas Rodobens colocam à disposição de seus usuários canais de atendimento ao
cliente para esclarecer dúvidas de acesso e/ou sobre o conteúdo de nossos websites.
11. Tentativas de invasão ao website das Empresas Rodobens serão tratadas, conforme
prescrição legal, como dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal que corresponda às
consequências da invasão, previstas no código penal brasileiro.
Apesar da adoção de todas estas medidas de segurança, não é possível garantir 100% de
segurança nas transmissões via Internet. Desta forma, trata-se de uma decisão pessoal o
fornecimento dos dados de cada internauta.
12. Conteúdo: O direito autoral (copyright) sobre todo o conteúdo deste website é de
propriedade das Empresas Rodobens. Este website é destinado ao uso pessoal e não
comercial de seus usuários. Estes não poderão modificar, copiar, distribuir, transmitir,
apresentar, reproduzir, publicar, licenciar ou criar materiais derivados, nem vender qualquer
informação, ou software, obtido deste website, salvo com autorização prévia e expressa das
Empresas Rodobens. Esta corporação e/ou seus fornecedores não poderão ser
responsabilizados pelas imprecisões ou erros tipográficos constantes das informações,
software e serviços presentes neste website.
13. Responsabilidade Legal: As Empresas Rodobens e/ou seus fornecedores não poderão ser
acionados judicialmente por danos associados ao uso deste website, seja por problemas no
equipamento ou software para acesso, seja por problemas da conexão ou por inabilidade de
uso.
14. Dúvidas, esclarecimentos adicionais ou sugestões podem ser enviados para o e-mail:
sacrodobens@rodobens.com.br.
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*Cookies são pequenos arquivos de texto coletados durante a navegação na Internet. Estes
arquivos ficam gravados no computador do usuário e podem ser recuperados pelo website
que o enviou durante a navegação. Utilizamos os "cookies" para controle interno de
audiência, para facilitar o acesso daqueles que já navegaram no Portal das Empresas
Rodobens em outra oportunidade.
O navegador utilizado por você, para acessar a Internet, pode estar programado para não
aceitar "cookies", portanto, caso o usuário não deseje compartilhar cookies, poderá
programar seu computador para recusá-los. É importante salientar, no entanto, que o
bloqueio de "cookies" pode dificultar o acesso a determinadas seções.
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