
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS 
APEX-BRASIL 
 

 

Informações Pessoais 
 
Algumas informações pessoais são obtidas quando você se registra, preenchendo um formulário de 
contato ou cadastro. Durante o processo de registro, a Apex-Brasil pergunta seu nome, endereço de e-
mail e outras informações pessoais, que sejam julgadas relevantes. Quanto mais informações corretas 
você fornecer, melhor será a personalização da sua experiência. 
 
As informações pessoais transmitidas não são reveladas sem a sua autorização prévia. Não vendemos, 
alugamos ou compartilhamos com terceiros os seus dados pessoais. Essas informações servem 
exclusivamente para criar um perfil dos usuários e permitem melhorar a qualidade dos nossos serviços, 
ao mesmo tempo em que possibilitam aos nossos colaboradores direcionar conteúdos com maior 
eficácia. 
 
 
Como serão utilizadas estas informações 
 
As informações coletadas pela Apex-Brasil serão utilizadas para personalizar o conteúdo e/ou serviços 
disponibilizados pela Agência. Sabendo mais sobre você, a Apex-Brasil pode fornecer conteúdo e 
serviços mais relevantes e, consequentemente, proporcionar uma melhor experiência e melhor 
aproveitamento de nossos serviços. 
 
As informações também poderão ser utilizadas para gerar dados estatísticos gerais e genéricos com 
finalidade informativa ou comercial. Informações geográficas, demográficas, psicográficas e de perfil de 
uso dos usuários do portal da Apex-Brasil poderão ser fornecidas a parceiros, patrocinadores, 
anunciantes ou outras empresas externas, sem que sejam revelados dados pessoais ou outros de 
navegação. 
 
Os usuários cadastrados poderão, a qualquer momento, optar por não receber em sua conta de e-mail 
ofertas, propagandas ou outro tipo de conteúdo disponibilizado pela Apex-Brasil. 
 
As informações pessoais individuais não serão comercializadas ou fornecidas a terceiros em nenhuma 
hipótese, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais e procedimentos jurídicos similares, ou se 
entendermos que a divulgação dessas informações é necessária para identificar, entrar em contato ou 
agir legalmente contra alguém que possa estar causando danos ou interferindo (intencional ou não 
intencionalmente) nos direitos ou na propriedade da Apex-Brasil, de outros usuários de nossos serviços 
ou de qualquer pessoa que seja prejudicada por tais atividades. 
 
 
Quais são as suas opções a respeito da coleta, uso e distribuição de suas 
informações 
 



 

 

  
 

 
 
 

 
 

Ao se registrar para os serviços da Apex-Brasil, você poderá, ocasionalmente, receber mensagens via e-
mail sobre produtos e serviços que possam interessá-lo. Somente a equipe da Apex-Brasil enviará a você 
esses comunicados. Se não desejar mais recebê-los, basta dizer-nos, a qualquer momento, 
selecionando, na própria mensagem, a opção de não receber mais comunicados. 
 
As informações coletadas pela Apex-Brasil serão utilizadas para personalizar o conteúdo e/ou serviços 
disponibilizados pela Agência. Sabendo mais sobre você, a Apex-Brasil pode fornecer conteúdo e 
serviços mais relevantes e, consequentemente, proporcionar uma melhor experiência e melhor 
aproveitamento de nossos serviços. 
 
As informações também poderão ser utilizadas para gerar dados estatísticos gerais e genéricos com 
finalidade informativa ou comercial. Informações geográficas, demográficas, psicográficas e de perfil de 
uso dos usuários do portal da Apex-Brasil poderão ser fornecidas a parceiros, patrocinadores, 
anunciantes ou outras empresas externas, sem que sejam revelados dados pessoais ou outros de 
navegação. 
 
Os usuários cadastrados poderão, a qualquer momento, optar por não receber em sua conta de e-mail 
ofertas, propagandas ou outro tipo de conteúdo disponibilizado pela Apex-Brasil. 
 
As informações pessoais individuais não serão comercializadas ou fornecidas a terceiros em nenhuma 
hipótese, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais e procedimentos jurídicos similares, ou se 
entendermos que a divulgação dessas informações é necessária para identificar, entrar em contato ou 
agir legalmente contra alguém que possa estar causando danos ou interferindo (intencional ou não 
intencionalmente) nos direitos ou na propriedade da Apex-Brasil, de outros usuários de nossos serviços 
ou de qualquer pessoa que seja prejudicada por tais atividades. 
 
 
Quais são as suas opções a respeito da coleta, uso e distribuição de suas 
informações 
 
Ao se registrar para os serviços da Apex-Brasil, você poderá, ocasionalmente, receber mensagens via e-
mail sobre produtos e serviços que possam interessá-lo. Somente a equipe da Apex-Brasil enviará a você 
esses comunicados. Se não desejar mais recebê-los, basta dizer-nos, a qualquer momento, 
selecionando, na própria mensagem, a opção de não receber mais comunicados. 


