Política de Privacidade e Segurança
A Poly Sell está empenhada em garantir que sua privacidade seja protegida. Informações solicitadas
que possam identificá-lo serão utilizadas de acordo com esta declaração de privacidade.
A Poly Sell pode alterar esta política de tempos em tempos, atualizando esta página.

O que nós solicitamos
Podemos solicitar as seguintes informações:
 nome,
 endereço de e-mail,
 nome da empresa em que trabalha.

O que fazemos com a informação obtidas
As informações fornecidas serão usadas para atender à sua solicitação específica, como responder a
uma consulta, a menos que você nos dê permissão para usá-la de outra maneira, como, por exemplo,
adicioná-lo a uma de nossas listas para envio de boletins informativos sobre novos produtos, ofertas especiais
ou outras informações que acreditamos que você possa considerar interessantes.

Segurança de acesso às informações
Comprometemo-nos a garantir que suas informações estarão seguras. A fim de impedir o acesso não
autorizado a elas ou a sua divulgação, estabelecemos procedimentos físicos, eletrônicos e gerenciais
adequados para protegê-las.
Entre esses procedimentos, encontra-se o uso de certificado SSL (Secure Socket Layer). SSL é um
protocolo de segurança que protege as comunicações realizadas por meio da internet. Ele cria um canal
criptografado entre um servidor web e um computador a ele conectado para garantir que todos os dados
transmitidos sejam sigilosos e seguros, impedindo que hackers e softwares maliciosos leiam ou modifiquem
qualquer informação transferida. Os usuários da internet podem reconhecer que um site é seguro ao verem
um cadeado.

Cookies
Um cookie é um pequeno arquivo que pede permissão para ser instalado no disco rígido do seu
computador com a finalidade de ajudar a analisar seu tráfego na web. Uma vez que você tenha dado a
permissão, um aplicativo da web pode adaptar seu comportamento às suas necessidades e preferências,
conhecidas com base nos sites que você visita.
Não utilizamos cookies.

