Política de Privacidade
A HOST137 leva muito a sério as questões de privacidade e proteção dos dados pessoais de seus clientes
e utilizadores.
Você pode visitar nosso site e conhecer os serviços que oferecemos, obter informações e notícias, sem
nos fornecer qualquer informação sobre si mesmo.
Este documento procura tornar claro como a host137 coleta e trata as informações que você venha,
eventualmente, a nos fornecer sobre si mesmo, seja para esclarecimento de dúvidas, cotações de
preços ou contratação de nossos serviços.
Toda a informação de caracter pessoal que seja coletada ou fornecida por qualquer tipo de meio, e que
venha a constar em nossas bases de dados ou arquivos, está protegida nos seguintes termos:
1. As informações serão coletadas e guardadas de acordo com padrões rígidos de segurança e

confidencialidade.
2. Não será permitida a venda, partilha, cedência ou disponibilização a terceiros das informações a nós

fornecidas, por qualquer meio, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio dos utilizadores
respectivos a quem as informações digam respeito. Entende-se por consentimento prévio que os
utilizadores autorizem explicitamente a renúncia à confidencialidade dos dados, tendo sido
devidamente informados das consequências que tal ato poderá acarretar. Faça-se excessão ao caso do
registo de domínios, uma vez que é obrigatório que a informação seja armazenada numa base de dados
nacional ou internacional aberta nas instituições responsáveis.
3. As informações pessoais que nos forem passadas pelos utilizadores serão coletadas por meios éticos

e legais, podendo ter um ou mais propósitos, sobre os quais os mesmos serão informados.
4. Os utilizadores serão avisados de quais informações serão coletadas sobre os mesmos antes do

instante dessa coleta, ficando a opção de preenchimento dos formulários para fornecimento dessas
informações a cargo do utilizador, o qual também se considera, automaticamente, ciente das
conseqüências de sua decisão.
5. A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, suas informações nunca serão, por vontade

da HOST137, transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais
foram coletadas.
6. O acesso às informações coletadas está restrito apenas a funcionários autorizados e que estejam

preparados para o uso adequado dessas informações. Qualquer funcionário que, de alguma forma,
venha a se servir indevidamente dessas informações, ferindo nossa Política de Privacidade, estará
sujeito às penalidades de nosso processo interno disciplinar, podendo até mesmo vir a ser denunciado
às autoridades legais e policiais.
7. As informações a nós fornecidas serão mantidas íntegras e inalteradas, salvo mediante solicitação

explícita do cliente.
8. No processo de contratação de outras organizações ou instituições para serviços de apoio será

exigida como condição sine-qua-non respeito e adequação à política de privacidade da HOST137.
9. Para fins de operações de processo de crédito e gerenciamento de riscos a HOST137 poderá trocar

informações sobre seus clientes com fontes respeitáveis de referência e serviços de compensação.
10. Estão disponibilizados a nossos usuários canais de contato, a fim de dirimir quaisquer dúvidas ou

pendências, quando quer que se faça necessário, respeitados os horários de operação normal dos
quadros de pessoal da empresa.

