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Aviso Legal & Política de Privacidade

Título:

Esta politica tem como objetivo reforçar a importância que a ASPOCK DO BRASIL dá
a privacidade dos usuários de nossas plataformas digitais e também informar como tratamos
os dados pessoais por elas recolhidos.
i) A ASPOCK DO BRASIL utiliza seus dados pessoais em conformidade com a Lei nº
13.708/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
1. DADOS COLETADOS:
b) Registros de navegação como data, hora, conteúdo acessado.
c) Usamos dados do Google Analytics para análises de acessos ao nosso site.
d) Coletamos o nome e e-mail em formulário se o usuário quiser cadatrar-se.
2) TRATAMENTOS E COMPARTILHAMENTOS:
a) Os dados relacionados ao tráfego são anonimizados.
b) Os dados pessoais – nome e e-mail – cadastrados no site são utilizados
exclusivamente para divulgação de nossos produtos e de informações de nossa
empresa para o usuário.
c) Compartilhamos os dados pessoais com parceiros exclusivamente para as
campanhas de marketing descritas nos itens “a” e “b”.
d) Caso o usuário não queira mais ter seus dados em nosso cadastro, basta clicar no link
“não quero mais receber este e-mail” disponível em nossas comunicações, para ter
seus dados apagados.
3) PROTEÇÃO DE DADOS:
a)

A ASPOCK toma todas as providencias de segurança cabíveis para proteger
os dados contra acessos e usos indevidos por terceiros não autorizados.

b) Todos os parceiros que tratam os dados que estão sob a guarda da ASPOCK
atendem aos requisitos legais da LGPD.
c) Caso necessite de informações adicionais sobre segurança de tratamento dos dados
coletados entre em contato pelo e-mail contato@aspock.com.br
4) COOKIES:
a) Utilizamos os seguintes cookies:
Local

Nome do Cookie
Tipo de Cookie
Duração do Cookie
(Ex.: _ga)
(Sessão ou Persistente)
(Ex.: 01 dia)

Site Aspöck _ga
Site Aspöck ci_session
Site Aspöck user_lang

Persistente
Sessão
Sessão

2 anos
Mesmo dia
Mesmo dia

Qual a finalidade utilização do cookie
(Informe para que serve o cookie
indicado)

Google Analytics
Funcionamento Site
Funcionamento Site

Categoria do cookie
(Essencial, Análise e
Personalização, Marketing,
Publicidade, Desempenho)

Análise
Essencial
Essencial
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