Routeasy Serviços de Assessoria Logística LTDA.

Política de Privacidade
1. Informações fornecidas: Quando você se registrar para o serviço, pedimos informações como
seu nome, nome da empresa e endereço, endereço de e-mail e informações de cartão de
crédito. Se você se inscrever para uma conta gratuita, você não é obrigado a digitar suas
informações de cartão de crédito, até que você decida realizar a contratação de um plano
pago.
Estamos cientes de que você vai carregar em nossos servidores informações importantes e
reservado e estamos orgulhosos de merecer a sua confiança. Então, quando você se inscrever
para uma conta RoutEasy, você pode estar certo de que temos implementado práticas de
segurança abrangentes para garantir que só você pode acessar seus dados.
Nós respeitamos seu direito à privacidade e sinto que é importante para você saber como
lidamos com as informações que recebemos de você através do nosso site (o "Site") e através
da nossa plataforma de roteamento, ferramentas e serviços oferecidos no Site (o "Serviço ").
RoutEasy usa um terceiro para gerenciar o processamento de cartão de crédito. Este terceiro
não é permitido para armazenar, conservar, ou utilizar suas informações de faturamento,
exceto para o único propósito de processamento de cartão de crédito em nome da RoutEasy.
As informações de pagamento fornecidas pelo usuário são criptografadas e transferidas com
segurança ao serviços de pagamento do terceiro. Isso significa que não teremos acesso ao
seu número de cartão de crédito.
Você pode modificar suas informações de conta a qualquer momento, clicando no link Perfil
na barra lateral esquerda da tela do RoutEasy. A RoutEasy pode utilizar as informações
pessoais fornecidas e outras informações que a RoutEasy recolhe sobre o seu uso do Serviço
para operar e tornar o Serviço disponível a cocê, para cobranças, identificação e autenticação
do usuário, entrar em contato com você sobre o seu uso do serviço, para ações de marketing
ou de pesquisa a fim de melhorar em geral o conteúdo e as funcionalidades do Serviço e do
Site.
A RoutEasy também pode transmitir ou compartilhar suas informações pessoais com os seus
vendedores terceirizados e parceiros comerciais com a finalidade de fornecer o software,
rede, armazenamento e outras tecnologias e serviços necessários para operar e manter o
serviço, o que pode exigir que a sua informação pessoal seja transferida de seu local atual
para os escritórios e servidores de RoutEasy e os referidos terceiros autorizados. Embora a
RoutEasy possua o software, código, bancos de dados e todos os direitos da aplicação
RoutEasy, Você detém todos os direitos aos seus dados
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A RoutEasy manterá barreiras administrativas, físicas e técnicas adequadas para proteção da
segurança e confidencialidade dos seus dados. Nós não iremos: (a) modificar os seus dados,
(b) divulgar seus dados, exceto quando obrigada por lei, ou quando expressamente autorizado
por escrito por você, ou (c) acessar seus dados, exceto para (i) fornecer os Serviços ou (ii)
prevenir ou encaminhar serviços ou problemas técnicos ou (iii) a seu pedido, para as questões
de suporte ou (iv) para analisar os dados, a fim de fazer melhorias para os produtos.
2. Alterações da Política de Privacidade: A RoutEasy poderá alterar periodicamente essa Política
de Privacidade. Essas alterações entrarão em vigor imediatamente, porém, para assinantes
atuais, as alterações entrarão em vigor 30 dias após sua publicação, exceto mediante
especificação contrária. Você pode revisar a versão mais atual desta política de privacidade a
qualquer momento acessando o site: http://www.routeasy.com.br. Seu uso continuado do
Site ou Serviço constitui o seu acordo em ficar vinculado por tais alterações na política de
privacidade. O seu único recurso, se você não aceitar os termos desta política de privacidade,
é descontinuar o uso do Site e Serviços.
3. Cookies: Um cookie é uma pequena quantidade de dados, que é enviado para o seu
navegador a partir de computadores de um site da web e armazenado no disco rígido do seu
computador. Os cookies são necessários para usar o serviço RoutEasy. Nós usamos cookies
para gravar informações da sessão atual, mas não usamos cookies permanentes. Você é
obrigado acessar à sua conta RoutEasy após um certo período de tempo decorrido para
protegê-lo contra acessos acidentais de conteúdos da sua conta.
4. Compartilhamento de informações: Exceto conforme descrito nesta política, a RoutEasy não
vai dar, vender, alugar, ou emprestar qualquer informação pessoal identificável a terceiros.
Poderemos divulgar essas informações para responder a intimações, ordens judiciais ou
processos legais, ou para estabelecer ou exercer nossos direitos legais ou nos defender
contra reivindicações legais. Nós também podemos compartilhar tais informações se
acreditarmos que é necessário, a fim de investigar, prevenir ou tomar medidas contra
atividades ilegais, suspeita de fraude, situações envolvendo ameaças potenciais à segurança
física de qualquer pessoa, violações de nossos Termos de Serviço, ou como de outra forma
exigida por lei. A RoutEasy também pode fornecer resumos ou estatísticas sobre nossos
clientes, vendas, padrões de tráfego e informações relacionadas ao Site aos parceiros
comercias, mas estas estatísticas não incluem informações de identificação pessoal.
5. Proteção de Dados: A RoutEasy mantém medidas de segurança razoáveis para proteger suas
informações contra perda, destruição, uso indevido, acesso não autorizado ou divulgação.
Essas tecnologias ajudam a garantir que seus dados estão seguros e disponível apenas para
você e para aqueles que você forneceu acesso autorizado. No entanto, nenhuma
transmissão de dados através da tecnologia de armazenamento de Internet ou informação
pode ser garantida como 100%.
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6. Transações Comerciais: A RoutEasy pode ceder ou transferir esta política de privacidade, e
sua conta de usuário e as informações relacionadas a sua e seus dados, para qualquer pessoa
ou entidade que adquirir ou venha a se fundir com a RoutEasy.
Última atualização: 24 de Agosto de 2016
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