POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Esta Política de Privacidade aplica-se única e exclusivamente às nossas páginas
próprias na Internet (Home Pages), e aos serviços terceirizados para dar suporte ao
nosso Espaço Virtual, para atendimento online, para sistemas de backup, e para
armazenamento de dados próprios e de terceiros, tal como descrito abaixo, podendo
esta política ser alterada a qualquer momento.
a) Site: www.numinis.com.br;
b) Rede Social 1 (Blog): www.numiniseventos.blogspot.com;
c) Rede Social 2 (Facebook): www.facebook.com/NuminisEventos.
d) Serviços Terceirizados: www.drive.google.com;
www.idrive.com; www.santanderempresarial.com.br.
1.2 - Todo o conteúdo dos endereços virtuais descritos nas alíneas “a”, „b” e “c” acima
citados são de propriedade exclusiva da Numinis Eventos Ltda. - ME., ou simplesmente
NUMINIS EVENTOS, inscrita no C.N.P.J. sob o registro de nº 11.006.614/0001-05, a qual
fornece e/ou administra as publicações dentro destes endereços. O conteúdo referente
a NUMINIS EVENTOS, inseridos dentro dos endereços eletrônicos descritos na alínea “d”
são de propriedades de terceiros, parcialmente administrados pela NUMINIS EVENTOS e
possuem suas próprias Políticas de Privacidade as quais não possuem qualquer conexão
ou subordinação à Política de Privacidade da NUMINIS EVENTOS.
1.3 - Em quaisquer publicações por nós realizadas na internet, ou espaços virtuais que
disponibilizamos reconhecemos a importância da privacidade, e a privacidade dos
usuários/visitantes de nossas Home Pages e Espaços Virtuais, é extremamente
importante para nós.
1.4 - Dados pessoais ou quaisquer outras informações coletadas em nossas
Home Pages, Formulários Eletrônicos ou Espaços Virtuais jamais serão vendidas ou
alugadas a terceiros, ou reveladas publicamente, salvo se assim formos obrigados por
lei ou por qualquer autoridade competente, para nos defendermos, ou para proteger
nossos direitos do público em geral.
1.5 – A identidade de nossos usuários/visitantes jamais será publicamente revelada
devido ao simples fato de se ler os conteúdos ou navegar em nossas Home Pages, bem
como pelo simples fato de se utilizar nossos Espaços Virtuais.

2 - DOS REGISTROS
2.1 - Coletamos e utilizamos informações contidas nos registros, para melhor
compreender a sua utilização de nossas Home Pages.
2.2 - As informações contidas nos registros incluem o seu endereço IP (Internet
Protocol), o seu ISP (Internet Service Provider), o browser que utilizou
(como o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crhome, etc), o tempo da sua visita
e as páginas visitadas por você em nossas Home Pages.
3 - DOS COOKIES E WEB BEACONS
3.1 - Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências
pessoais quando visita nossas Home Pages. Isto poderá incluir um simples pop-up, ou
uma ligação em vários serviços que providenciamos, tais como fóruns.
3.2 - Podemos utilizar publicidade de terceiros em nossas Home Pages, para suportar os
custos de manutenção, sendo que alguns destes publicitários poderão utilizar
tecnologias como os cookies e/ou web beacons ao publicarem em nossas Home Pages, o
que fará com que esses publicitários (como o Google através do Google AdSense)
também recebam as informações pessoais do usuário/visitante, como o endereço IP,
ISP, browser, etc. Esta função é geralmente utilizada para geotargeting (Ex.: mostrar
publicidade de São Paulo apenas aos leitores oriundos de São Paulo) ou apresentar
publicidade direcionada a um tipo de utilizador (Ex.: mostrar publicidade de espaços
para realização de eventos a um utilizador que visita página de casamento na internet
regularmente).
3.3 - O visitante detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser,
ou efetuar alterações nas ferramentas de programas antivírus. No entanto, isso poderá
alterar a forma como interage com nossas Home Pages e com outras áreas na internet,
podendo afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites ou fóruns da nossa
e de outras Home Pages.
4 - DOS COMENTÁRIOS, TRACKBACKS E PINGBACKS
4.1 - Salvo raras exceções, os comentários, trackbacks, pingbacks e dados inseridos
passam a fazer parte de nossas Home Pages ou espaços virtuais permanentemente, e
são de exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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4.2 - Para postar um comentário em nossas Redes Sociais, são necessários um nome e
um endereço de e-mail. O nome pode não ser verdadeiro, e o endereço de e-mail não
será publicamente revelado.
4.3 - Tanto os comentários, quanto os trackbacks e pingbacks revelam o seu endereço
de IP. Este endereço pode, conjuntamente com outros elementos, ser usado para
identificá-lo.
4.4 - Para sua conveniência, ao deixar um comentário, é depositado um cookie no seu
computador. Este cookie pode ser eliminado limpando-se os cookies e o cache do
browser.
4.5 - Não damos qualquer garantia de que as informações recolhidas por nossas
Home Pages e Espaços Virtuais possam estar devidamente salvaguardadas.
5 - DAS INFORMAÇÕES QUE LHE IDENTIFICAM PESSOALMENTE
5.1 - Dependendo da forma pela qual utilizar nossas Home Pages, podemos solicitar e
recolher informação que o identificam pessoalmente. Exemplos destas informações são:
endereço de IP, nome, endereço físico, endereço de e-mail, etc. A disponibilização
destas informações serão de caráter voluntario.
5.2 – As informações acima referidas poderão, se necessário, serem fornecidas a
terceiros para lhe enviar um e-mail, um produto, ou fornecer-lhe um serviço. Em
qualquer caso, estas informações somente serão utilizadas na medida do necessário, de
modo a melhor completar a sua interação com nossas Home Pages e Espaços Virtuais,
satisfazer um pedido de compra ou lhe enviar informações, novos produtos/serviços, ou
pedir lhe uma opinião.
6 - DAS RESPONSABILIDADES
6.1 - Não assumimos quaisquer responsabilidades por quaisquer danos ou vírus que
possam infectar o computador ou o equipamento dos usuários/visitantes em virtude do
acesso, uso ou navegação em nossas Home Pages ou Espaços Virtuais, bem como pelo
download de qualquer material, informação, imagem, áudio ou vídeo.

6.2 - Não exercemos controle das outras Home Pages aos quais oferecemos conexões ou
links de acesso e não nos responsabilizamos pelo conteúdo das mesmas. Portanto, não
garantimos e nem recomendamos a navegação, ressaltando que os usuários, ao
acessarem Home Pages de terceiros, estarão sujeitos aos seus termos e condições
específicas, que não possuem qualquer conexão ou subordinação à
Política de Privacidade da NUMINIS EVENTOS que, por sua vez, não tem qualquer
controle e/ou responsabilidade sobre estes.
6.3 - Não garantimos que os aplicativos de nossas Home Pages e Espaços Virtuais
funcionem de maneira ininterrupta e sem erros, bem como que os defeitos sejam
corrigidos, ou que nossas Home Pages e o servidor estão livres de vírus e outros
componentes perigosos.
7 - DA LEI APLICÁVEL
7.1 - Todos os direitos e obrigações gerados pela navegação, utilização e consulta,
de nossas Home Pages e Espaços Virtuais, serão regidos pela Legislação Brasileira em
vigor, submetendo-se ao Foro da Comarca do Município de São Bernardo do Campo - SP,
Brasil, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

