
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

Veja como protegemos suas informações. 
 
 

 

1. DA ABRANGÊNCIA DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

a. Como a Weblite usa informações pessoais? 

 
Este documento explicita a forma pela qual a Weblite cuida das informações pessoais 

recebidas e coletadas, incluindo as informações relacionadas ao seu uso dos produtos e serviços 

Weblite. As informações pessoais são aquelas capazes de identificar você de forma pessoal, tais 

como: nome, endereço, e-mail ou número de telefone, e que não estão disponíveis ao público. 

 
 

 

b. Esta política se aplica somente à Weblite? 

 

Esta política não se aplica às empresas que não são de propriedade da Weblite ou que 

ela não controla, nem as pessoas que ela não emprega ou gerencia, nem aos serviços que por ela 

não são prestados. Além disso, algumas empresas associadas ou afiliadas ao Weblite contam 

com suas próprias políticas de privacidade pré-existentes, que deverão ser visualizadas nas 

respectivas páginas. 

 
 

 

2.  DA OBTENÇÃO, COMPILAÇÃO E USO DE INFORMAÇÕES 
 

a. Considerações Gerais. 

 

A Weblite coleta informações pessoais quando você se cadastra, quando você usa os 

produtos e serviços Weblite, quando você visita as páginas da Weblite ou as páginas de 

determinados parceiros da Weblite. Assim como muitas empresas que prestam serviços de 

hospedagem de websites, a Weblite coleta informações que não proporcionam identificação 

pessoal disponibilizadas tanto pelos web browser e servidores de origem do tráfego de rede, tais 

como, o tipo de browser utilizado, linguagem, site de origem, data, hora, e tempo de 

permanência do visitante no site. 

 
O propósito da coleta dessas informações é um melhor entendimento de como os 

visitantes da Weblite utilizam seus sites. Periodicamente, a Weblite poderá disponibilizar 



 

tais informações que não proporcionam identificação pessoal, por exemplo, ao publicar 

relatórios sobre as tendências na utilização dos websites. 

 

A Weblite coleta ainda informações que podem, potencialmente, ser identificadoras 

em nível pessoal, tais como endereço IP dos usuários visitantes dos sites. Essas informações 

somente serão compartilhadas da forma descrita no Item 3, abaixo, exceto se o usuário, ou 

visitante, sob qualquer forma, tornar essas informações públicas por sua própria iniciativa. 

 

A Weblite pode cruzar as informações que tem a seu respeito com as informações 

que obtém de parceiros comerciais ou de outras empresas. Quando você se cadastra, 

solicitamos informações tais como seu nome, endereço de e-mail, data de nascimento, sexo, 

CEP, ocupação profissional, setor de trabalho e assuntos de interesse pessoal, dentre outras. 

Ao se cadastrar na Weblite e utilizar nossos serviços, você deixa de ser anônimo para nós. A 

Weblite também recebe e armazena automaticamente as informações de seu computador e 

navegador, incluindo seu endereço IP, cookies da Weblite, atributos de software e hardware e 

a página que você solicita. 

 

A Weblite usa essas informações para as seguintes finalidades gerais: 

 

1. personalizar a publicidade e o conteúdo que você visualiza; 

 

2. atender suas solicitações de produtos e serviços; 

 

3. aprimorar os serviços prestados; 

 

4. entrar em contato com você; 

 

5. orientar pesquisas e; 

 

6. proporcionar relatórios de informações não identificáveis para clientes internos e externos. 
 
 
 

 

b. Estatísticas. 

 

A Weblite pode coletar estatísticas sobre o comportamento dos visitantes nos sites 

que hospeda, como por exemplo, monitorar os websites mais populares dentre os que 

hospeda, e identificar – com o propósito de coibir – práticas de spam. 



 

A Weblite pode tornar essa informação pública ou disponibilizá-la para terceiros, 

sem, contudo, disponibilizar informações que possam levar à identificação pessoal. A exceção 

a esta regra são situações previstas no Item 3, ii, iii e iv, abaixo. 

 
 
 
 
 

 

c. Crianças, Adolescentes e Menores de 18 Anos. 

 

A Weblite não entra em contato com crianças, adolescentes ou menores de 18 anos 

sobre ofertas especiais ou para finalidades mercadológicas. A Weblite não solicita a crianças, 

adolescentes e/ou menores de 18 anos informações pessoais adicionais. 

 
 

 

3. COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

A Weblite não aluga, não vende e não compartilha as informações pessoais com 

outras pessoas ou com empresas não afiliadas, exceto com objetivo de fornecer a você os 

produtos e serviços solicitados, tendo obtido para tanto a sua permissão, ou nas circunstâncias 

mencionadas a seguir: 

 

1. Fornecemos as informações a parceiros nos quais confiamos e que trabalham com a 

Weblite ou em nome da Weblite vinculados a acordos de confidencialidade. Estas empresas 

poderão usar seus dados pessoais com o objetivo de auxiliar a Weblite na comunicação 

estabelecida com você sobre ofertas da própria Weblite e de parceiros mercadológicos. 

Contudo, estas empresas, por sua vez, não têm nenhum direito de compartilhar as referidas 

informações; 

 
2. Para atendermos a ordens judiciais nos termos da legislação em vigor, ou em processos 

judiciais para estabelecer ou exercer nossos direitos legais ou empreender defesa contra ações 

judiciais; 

 
3. Quando acreditarmos de boa-fé ser necessário compartilhar informações com o objetivo de 

investigar, impedir ou adotar medidas relativas a atividades ilegais, suspeitas de fraude, 

situações envolvendo possíveis ameaças à segurança física de qualquer pessoa, violações das 

condições de uso da Weblite ou para proteger a propriedade (inclusive intelectual) e direitos 

da Weblite ou de terceiros, com procedimentos especificados e autorizados pela lei. Nessa 



 

situação a informação será compartilhada com o(s) órgão(s) do Poder Público responsáveis 

pela apuração dos fatos; 

 

4. Transferimos as informações que temos sobre você se a Weblite se incorporar a uma outra 

empresa ou se for por ela adquirida. Nesta hipótese, a Weblite notificará você a esse respeito 

antes que as informações pessoais sejam transferidas e se tornem sujeitas a uma política de 

privacidade diferente. 

 
 

 

4. DA PROTEÇÃO DE CERTAS INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO 

PESSOAL 

 

A Weblite divulga informações capazes de real ou potencialmente lhe identificar 

pessoalmente apenas para seus funcionários, fornecedores e organizações afiliadas que: 

 

1. precisem saber da informação, a fim de processá-la em nome da Weblite ou para fornecer 

serviços disponíveis em sites da Weblite e; 

 
2. que concordaram em não divulgá-la a outros. 

 

Alguns desses funcionários, contratados e organizações afiliadas podem estar 

localizados fora do Brasil. Ao usar os websites desenvolvidos e hospedados pela Weblite, 

você concorda com a transferência de tais informações a eles. Se você é um usuário registrado 

de um site Weblite e forneceu seu endereço de e-mail, a Weblite pode ocasionalmente enviar-

lhe um e-mail para informá-lo sobre novos recursos, solicitar o seu feedback, ou apenas 

mantê-lo atualizado com o que está acontecendo com a Weblite e nossos produtos e serviços. 

Se você nos enviar um pedido (por exemplo, através de um e-mail de apoio ou através de um 

dos nossos mecanismos de feedback), nos reservamos o direito de publicá-lo, a fim de nos 

ajudar a esclarecer ou responder ao seu pedido, ou para nos ajudar a dar suporte a outros 

usuários. 

 

A Weblite toma todas as medidas razoavelmente necessárias para proteger contra o 

acesso não autorizado, uso, alteração ou destruição de informações com potencial de 

identificação pessoal e informações de identificação pessoal. 



 

5. DOS COOKIES 

 

Cookie é um grupo de dados trocados entre o navegador e o servidor, colocado num 

arquivo de texto criado no computador do utilizador. A sua função principal é a de manter a 

persistência de sessões HTTP. 

 

1. A Weblite pode implantar e acessar cookies no computador que você usa; 

 

2. A Weblite permite que, exibidoras de anúncios em algumas de nossas páginas, implantem 

e acessem seus próprios cookies em seu computador pessoal; 

 
3. O uso de cookies por outras empresas não está sujeito a esta política da Weblite, mas 

sim a políticas de privacidade próprias, sendo que nesses casos a Weblite não se 

responsabiliza pelo uso dos dados feitos por outras empresas. Os anunciantes ou outras 

empresas não têm acesso aos cookies de Weblite. 

 
 

 

6. DA PUBLICIDADE 

 

a. Considerações Gerais. 

 

Os anúncios que aparecem em alguns de nossos sites podem ser entregues aos 

usuários pelos parceiros de publicidade, que podem também instalar cookies. Estes cookies 

permitem que o servidor de publicidade reconheça seu computador cada vez que lhe enviarem 

um anúncio online, ou para compilar informações sobre você ou outras pessoas que usam o 

computador. Essa informação permite que as redes de anúncios para, entre outras coisas, 

oferecer anúncios direcionados, que se acredita ser de maior interesse para você. 

 
 

 

b. Disposições Especiais. 

 

1. Esta política de privacidade não cobre o uso de cookies por quaisquer anunciantes; 

 

2. Os sites hospedados na Weblite podem exibir anúncios direcionados com base nas 

informações pessoais que tem sobre você. Os anunciantes (inclusive empresas servidoras de 

anúncios) podem pressupor que as pessoas que interagem ou visualizam tais anúncios 

direcionados atendem aos critérios de seleção do público-alvo como, por exemplo, mulheres 

entre 18 e 24 anos de determinada área geográfica; 



 

3. A Weblite não fornece nenhuma informação pessoal ao anunciante com o qual você 

interage ou do qual você vê um anúncio direcionado. No entanto, ao interagir com um 

anunciante ou ao ver um anúncio, você está admitindo a possibilidade de que ele venha a 

pressupor que você atende aos critérios de seleção do público-alvo usados para a exibição do 

anúncio; 

 
4. Entre os anunciantes da Weblite incluem-se prestadores de serviços financeiros (tais como, 

bancos, agentes de seguros, corretoras de valores) e empresas não financeiras (tais como, 

lojas, companhias aéreas e de informática). 

 
 

 

7. DA CAPACIDADE PARA EDITAR E EXCLUIR INFORMAÇÕES SOBRE 

SUA CONTA E SUAS PREFERÊNCIAS 

 

a. Considerações Gerais. 

 

Você tem a possibilidade de editar, a qualquer momento, suas informações de conta 

da Weblite, inclusive suas preferências de marketing, a qualquer tempo. Novas categorias 

para comunicados sobre diferentes segmentos de mercado poderão, ocasionalmente, ser 

acrescentadas à página reservada às Preferências de Marketing. Os usuários que visitam a 

página podem optar por não receber futuros comunicados sobre um ou mais segmentos de 

mercado dessas novas categorias ou podem cancelar a assinatura deste serviço seguindo as 

instruções contidas nas mensagens que recebem. 

 

Reservamo-nos o direito de enviar a você determinados comunicados referentes aos 

serviços Weblite – tais como anúncios sobre serviços, mensagens administrativas e 

newsletter, que são considerados partes integrantes de sua conta Weblite. Você pode excluir a 

sua conta Weblite. Nessa situação, algumas informações podem permanecer em nossos 

registros depois da exclusão da conta. 

 
 

 

8. DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA 

 

Limitamos o acesso às informações pessoais que temos sobre você a nossos 

empregados que, conforme acreditamos, possam ter necessidade delas para exercer suas 

funções que visam fornecer a você nossos produtos e serviços. 



 

Contamos com recursos de proteção física, eletrônica e procedimental, que atendem 

a padrões internacionais de proteção a informações pessoais. 

 
 

 

9. DAS ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Weblite pode atualizar esta política. Enviaremos aviso sobre mudanças 

significativas introduzidas na forma como tratamos as informações de caráter pessoal ao seu 

endereço de e -mail principal, especificado em sua conta Weblite, ou colocando o referido 

aviso em local destacado de nosso site. 

 
 

 

10. PERGUNTAS E SUGESTÕES 

 

Em caso de perguntas ou sugestões, por favor, entre em contato conosco no seguinte 

endereço: Avenida Higienópolis, 210 - Londrina, PR. (43) 2101-6857 / (43) 99171-2871 

 
 

 

Última atualização: 28/07/2017 


