Política de Privacidade
A Política de Privacidade da ENbox tem o objetivo de assegurar a
privacidade e segurança das informações cedidas pelos usuários de nossos
serviços.
Suas informações são coletadas através de seu cadastro em nosso site,
ao utilizar ou adquirir nossos serviços por meio de nossa plataforma, bem como
através de cookies, arquivos que podem ser livremente alterados pelo usuário
na configuração de seu navegador e que estão relacionados às suas visitas em
nosso site.
As informações que solicitamos em nosso site tem o simples objetivo de
oferecer à ENbox um canal de contato com os potenciais usuários de nosso
serviço.
Os Cookies são informações enviadas pelo servidor da ENbox ao
computador, que auxilia na identificação de seu IP e na facilidade e eficiência
de sua navegação, simplificando o login de usuários cadastrados, auxiliando na
garantia de segurança e autenticidade de acessos, bem como para controle
interno de audiência e de preferencias.
Cabe a cada usuário definir, através das configurações de seu
computador, a aceitação ou não de cookies.
Quaisquer informações relativas aos usuários, não serão fornecidas,
publicadas ou comercializadas em quaisquer circunstâncias
A ENbox não exercita a venda ou intercâmbio de dados pessoais com
terceiros para fins promocionais.
Armazenamos os dados pessoais informados em um banco de dados
protegido, que garante uma conexão segura entre os usuários e o servidor.
Todas as informações coletadas dos usuários trafegam de forma segura,
fazemos o uso de protocolo HTTPS com certificado SSL em todo o site e
sistema.
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Todo e qualquer usuário tem o direito de solicitar o cancelamento de seu
cadastro na ENbox, além da remoção definitiva dos seus dados.
A ENbox se reserva no direito de manter determinadas informações
armazenadas de forma a atender o cumprimento, ordem ou solicitação de
autoridades governamentais ou judiciais.
A equipe da ENbox reserva-se ao direito de alterar este acordo, com a
respectiva publicação em seu website. Assim, recomendamos que consulte a
nossa política de privacidade com regularidade, de forma a estar sempre
atualizado.
A ENbox se mantém a disposição de seus usuários, através de seus
canais de atendimento, para esclarecer qualquer dúvida.
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