POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Última Atualização: Outubro/2016
Esta Política de Privacidade destina-se a estabelecer as condições de utilização de dados registrados em
nosso website.
Ao utilizar nosso website, o usuário declara que reconhece e concorda com os termos desta Política.
A Easypix Brasil compromete-se a proteger a privacidade e a manter a confidencialidade dos dados dos
usuários de seu website.
Registro de informações pessoais
Quando visita este website, determinados tipos de informação, tais como o website encaminhado, o
endereço IP, o tipo e a linguagem do browser, o tempo de acesso etc., poderão ser registrados
automaticamente pelo website.
Podemos também armazenar informações sobre navegação, incluindo informações sobre as páginas
visualizadas, os links que foram clicados e outras ações relacionadas com o website.
As informações pessoais (por exemplo, o login e a senha de acesso do usuário, o nome, o endereço postal,
o endereço de e-mail e número de telefone) são armazenadas quando o registro é efetuado. Outras
informações complementares somente serão armazenadas para processar transações ou fornecer produtos
e serviços, tais como, os dados de cobrança do usuário.
É opcional fornecer tais informações pessoais, porém, se o usuário não o fizer, determinados produtos e
serviços poderão não estar disponíveis.
Utilização de informações pessoais
A Easypix Brasil registra e utiliza as informações pessoais do usuário para gerir e melhorar o website, para
processar pedidos e emitir notas fiscais, para efetuar pesquisas e análises com o objetivo de melhorar os
nossos produtos, serviços e tecnologias e para apresentar conteúdos personalizados de acordo com os
seus interesses e preferências; para enviar informações sobre novos produtos e/ou serviços, promoções e
outras informações de interesse do usuário.
Divulgação de suas informações pessoais
Com exceção do que é divulgado nesta Política de Privacidade, a Easypix Brasil não divulga, compartilha,
cede ou envia as informações pessoais dos usuários a terceiros.
Poderemos compartilhar as informações do usuário para os fins divulgados neste documento, com
fornecedores que efetuam serviços em nosso nome ou provedores de conteúdo, os quais terão ciência
apenas das informações pessoais necessárias para prestar o serviço contratado e não estarão autorizados
a usá-las para outros fins, sendo obrigadas a manter a confidencialidade de tais informações.
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Reservamo-nos o direito de divulgar as informações pessoais do usuário se tal for necessário por lei ou por
determinação judicial, com o intuito de proteger os direitos, a propriedade e a segurança da nossa empresa,
de nossos funcionários, clientes ou do público em geral.
Acesso às informações pessoais
Se o usuário pretender verificar, alterar ou corrigir suas informações, poderá fazê-lo na seção “Cadastro” do
website. Se precisar de ajuda ou decidir que não pretende receber comunicações de marketing da nossa
empresa, ou ainda, que não pretende divulgar suas informações pessoais, o usuário deverá entrar em
contato conosco.
Utilização de cookies e outras tecnologias
A Easypix Brasil utiliza “cookies” para permitir a conexão com os nossos serviços. Um cookie é arquivo
inserido no disco rígido de seu computador. Os cookies contêm informação, incluindo informações pessoais,
que podem ser lidas posteriormente pelo servidor web no domínio que emitiu o cookie. As informações que
os cookies recolhem incluem a data e a hora da sua visita, informações de registro, histórico de navegação
e compras.
Os cookies permitem recuperar resultados de pesquisas anteriores de conteúdo visual, acessar lightboxes
criadas, etc., eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
A maioria dos navegadores da web (browsers) aceita automaticamente os cookies, mas é possível modificar
as definições do seu browser para rejeitá-los. Contudo, se optar por desabilitá-los, você poderá não
conseguir iniciar a sessão ou acessar todo o conteúdo do nosso website.
Esta declaração de privacidade abrange apenas a utilização de cookies pela Easypix Brasil, não
abrangendo a utilização de cookies por terceiros.
Outras tecnologias que não gravam informações pessoais podem ser utilizadas em nosso website ou
mensagens promocionais.
Segurança das suas informações pessoais
A segurança da informação pessoal do usuário é relevante para nós, de modo que as informações
registradas em nosso site são codificadas pela tecnologia secure socket layer (SSL). De qualquer forma, o
usuário se declara ciente de que nenhum método de transmissão através da Internet ou método de
armazenamento eletrônico detém segurança absoluta. Insta notar, que a senha da conta do usuário é
confidencial e intransferível.
Fóruns e outras páginas de redes sociais
O nosso website poderá incluir fóruns de discussão ou outras páginas de relacionamento pessoal, tais como
Facebook, Twitter etc., nas quais divulgamos conteúdos, mensagens, materiais, promoções, curiosidades,
tec.
Se o usuário utilizar essas redes sociais ou outras, deverá atentar que as mesmas são públicas e que
poderão ser visualizadas por outros. Não somos responsáveis por informações pessoais submetidas em
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tais redes, assim como não somos responsáveis pela forma como terceiros podem utilizar essas
informações, incluindo o envio não solicitado de mensagens.
Recomendações por e-mail
Se o usuário optar por utilizar os nossos serviços de e-mail para informar a terceiros sobre os nossos
produtos ou serviços (incluindo conteúdo visual em sua lightboxes, campanhas promocionais, novos
websites etc.), solicitamos que nos indique o nome e o respectivo endereço de e-mail do interessado para
enviar-lhe mensagem eletrônica, com o intuito de visita ao website e análise dos produtos ou serviços
selecionados.
Menores
Não temos o objetivo de registrar informações pessoais de menores. Se o usuário ou visitante tiver menos
de 18 anos, não deve utilizar ou introduzir informações neste website.
Links
O usuário deve estar ciente de que nosso website pode estar vinculado a outros websites, incluindo os
websites dos nossos fornecedores de conteúdos, os quais possuem Políticas de Privacidade diferentes das
divulgadas aqui. Não assumimos a responsabilidade por tais políticas ou práticas desses sites, de modo
que sugerimos que você se informe sobre as mesmas antes da utilização.
Alterações a esta política de privacidade
Reservamo-nos o direito de alterar os termos desta política de privacidade em qualquer tempo. Ao serem
realizadas alterações será atualizada a data da "Última Atualização" constante no cabeçalho desta Política
de Privacidade.
Caso haja alterações significativas quanto à forma de utilização de suas informações pessoais, você será
comunicado ostensivamente, através de aviso nesta homepage. É aconselhável verificar esta Política
sempre que visitar nosso site.
Nosso contato
Se você tiver dúvidas, questões ou assuntos relevantes relacionados com esta Política de Privacidade, você
deve entrar em contato com nossa equipe de atendimento através dos seguintes meios:
E-mail: atendimento@easypix.com.br ou info@easypix.com.br
Telefone: (11) 2385.7600

POLÍTICA DE SEGURANÇA
Toda vez que você compra de nosso site, nós asseguramos que nossas transações são seguras, usando a
tecnologia de criptografia padrão da Indústria SSL (secure socket layer).
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POLÍTICA EDITORIAL
Imagens para fins editoriais são imagens que não são liberadas para uso comercial, o que significa que sua
utilização deve-se dar apenas em assuntos relacionados a notícias (fotojornalismo) ou interesse público,
tais como, por exemplo, em jornais e revistas, e todas as imagens devem ser obrigatoriamente creditadas
par indicar a respectiva fonte. Veja as informações abaixo:

Créditos de Fotografias

Se o conteúdo visual for utilizado para fins editoriais, o Licenciado deve indicar, obrigatoriamente, o nome
do fotógrafo (autor), a respectiva Coleção e a Agência no seguinte formato: “(Fotógrafo)/(Coleção)/Easypix
Brasil”.

© 2010-2016 Easypix Brasil. Todos os direitos reservados. Política de privacidade, segurança e editorial.
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