Política de Privacidade
Geral
Allgoo Desenvolvimento de Software Ltda. e suas Afiliadas e Parceiros ("Allgoo") estão
comprometidos em proteger a privacidade dos visitantes do nosso website (o "Site").
Esta Política de Privacidade pretende ajudá-lo a entender se e como nós coletamos
informações sobre você quando você visita o site, e como usamos tais informações.
Esta Política de Privacidade não contempla nossas práticas de privacidade relativas a
quaisquer informações pessoais não públicas que coletamos para os nossos
investidores; abordamos essas práticas nas mensagens separadas enviadas para os
nossos investidores ou potenciais investidores.
Esta Política de Privacidade aplica-se quando você visitar o Site. Ao utilizar o Site, você
aceita esta Política de Privacidade, que pode ser atualizado por nós a qualquer
momento. Se você não concordar com esta Política de Privacidade por qualquer razão,
por favor não use o site ou compartilhar suas informações pessoais cconosco como
discutido abaixo. Por favor, note que esta Política de Privacidade aplica-se apenas ao
site, e não para qualquer outro site que podem estar ligados a ele. Nós não
controlamos as políticas ou práticas de privacidade de terceiros. Nós encorajamos você
a fazer perguntas e ler as políticas de privacidade de outros sites antes de divulgar
qualquer informação pessoal para eles.
Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre esta Política de Privacidade,
você pode escrever-nos: contato@allgoo.com.br.
Como coletamos, usamos, compartilhamos e protegemos suas informações
As visitas ao Site: Em geral, nos reunimos automaticamente determinadas informações
dos visitantes do site através de logs do servidor, tais como o número e a frequência
de suas visitas. Esta informação pode incluir a URL da última e próxima site que você
visita, o seu browser e sistema operacional, seu endereço IP, quanto tempo você gasta
no site e as páginas que você vê aqui. Podemos usar essas informações em uma base
agregada para entender melhor como os nossos visitantes utilizam o Site, pesquisar
demografia, interesses e comportamento dos nossos visitantes, melhorar Site,
fornecer os visitantes com serviços personalizados e informações, e para outros fins
semelhantes.
Podemos, eventualmente, recolher informações sobre os visitantes do site através de
cookies ou outras tecnologias de rastreamento.
Podemos, se for de nosso interesse, coletar informação pessoalmente identificável de
você através do Site. Informações de identificação pessoal é a informação que o
identifique pessoalmente, como seu nome, endereço postal, endereço de e-mail, ou
cartão de crédito (ou qualquer outra informação que está associado por nós com tais
informações acima).

Nós não somos responsáveis por quaisquer outros sites acessíveis a partir de ou
relacionadas com o Site, incluindo suas políticas de privacidade ou práticas de coleta
de informações.
Informamos que os websites que podem ser acessados por meio de links no Site da
Allgoo são mantidos por fornecedores de serviços de terceiros, cujas políticas de
privacidade aplicáveis são próprias e não são de responsabilidade da Allgoo. Nós
aconselhamos você a rever as políticas de privacidade de todos os sites.
Além disso, nós não controlamos os cookies, web beacons ou outros dispositivos
semelhantes que possam ser colocados no site por terceiros.
Outros: Vamos recolher quaisquer outras informações pessoalmente identificáveis de
você se você fornecer voluntariamente através do Site - como fornecendo seu
endereço de e-mail e outras informações pessoais para receber mais informações
sobre nós, e vamos usar essas informações pessoalmente identificáveis para a
finalidade de processar e responder às suas perguntas e pedidos, e para melhorar o
Site e ofertas.
Podemos compartilhar suas informações não pessoalmente identificáveis com outros,
tais como investidores, para fins informativos ou promocionais. As informações não
pessoalmente identificáveis são informações que não o identificam pessoalmente,
incluindo informações anônimas e agregar dados.
Podemos usar prestadores de serviços para facilitar os nossos serviços e executar
funções em nosso nome, como o envio de correio postal e e-mail e prestação de
assistência técnica, analítica e hospedagem funções para o site. Estas empresas e
indivíduos podem ter acesso a suas informações pessoais que coletamos através do
Site, conforme permitido por lei e conforme necessário para desempenhar suas
funções, mas não pode usá-lo para qualquer outra finalidade. Exigimos que essas
empresas e indivíduos de outra forma manter esta informação confidencial.
Se a Allgoo se funde com ou transfira substancialmente todos os seus ativos para outra
entidade, a Allgoo tem o direito de compartilhar suas informações de identificação
pessoal com essa entidade, na medida do legalmente permitido. Você não receberá a
notificação de tal evento, mas vamos pedir que a nova entidade siga as práticas
divulgadas nesta Política de Privacidade ou notificá-lo de quaisquer alterações ao
mesmo.
Nós não vamos outra forma compartilhar suas informações pessoais, exceto conforme
exigido por lei, solicitada pela entidade governamental ou autoridade de aplicação da
lei, intimação, ordem judicial ou solicitação de descoberta, ou quando de outra forma
acreditamos de boa-fé que tal divulgação é necessário ou apropriado em conexão com
qualquer atividade que viola a lei (incluindo relativas à propriedade intelectual, fraude,
contratos e privacidade) ou pode expor-nos a responsabilidade. Podemos (e você nos
autoriza a) divulgará as informações em tais circunstâncias.

A segurança de suas informações é importante para nós. Nós empregamos diversas
medidas de segurança técnica, administrativa e física diferentes para proteger as
informações pessoais fornecidas através do Site do acesso ou uso não autorizado.
Você deve estar ciente, no entanto, que "segurança perfeita" não existe na Internet, e
há sempre o risco de que pessoas não autorizadas possam aceder ou utilizar suas
informações pessoais. Você usa o site e nos envie essas informações no seu próprio
risco.
Se você tem dúvidas quanto a esta Política de Privacidade, ou desejar notificar-nos de
quaisquer erros ou mudanças como a todas as informações pessoais que você fornecer
através do site, você pode escrever-nos para: contatoallgoo.com.br.
Mudanças Política de Privacidade
Podemos revisar ou complementar esta Política de Privacidade de tempos em tempos.
Se fizermos alguma mudança substancial na maneira que usamos ou compartilhamos
suas informações pessoais, iremos notificá-lo com um anúncio em destaque no site.
Uso Internacional
A Allgoo não faz nenhuma declaração de que o site é apropriado ou legal para o uso ou
o acesso fora do Brasil. É proibido o acesso ao Site de países ou territórios onde esse
acesso é ilegal. Se você acessar o Site de fora do Brasil, você o faz por sua própria
conta e risco. Você é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis, regras e
regulamentos locais relativas à conduta on-line e acesso ao Site.
Lei Aplicável / Foro
Esta Política de Privacidade é regida pela legislação do Brasil. Se temos uma disputa
em relação a esta política ou o seu uso do Site, você concorda que deve ser resolvido
exclusivamente nos tribunais estaduais ou federais localizados em ou perto de São
José dos Campos, São Paulo, Brasil.
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