POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
O Pechinchador garante sigilo e segurança
O Pechinchador possui alta tecnologia em proteção de dados e garante sua privacidade, sigilo e segurança,
independente do valor ou da forma de pagamento.

Estatísticas de páginas visitadas
Visando ajudá-lo a encontrar rapidamente o que você precisa, dentro das normas estabelecidas juridicamente,
o Pechinchador armazena estatísticas sobre páginas mais visitadas e o tempo gasto em cada seção, criando
maior interatividade entre você e o nosso site. Essas estatísticas ficam sob sigilo absoluto, sendo usado
unicamente para fornecer os produtos que mais se adéquam ao seu perfil.

Utilização de cookies (arquivos de texto)
O Pechinchador.com.br colhe as informações através dos cookies (a informação que o identifica como o
usuário único). O nosso site utiliza cookies para melhorar a qualidade do nosso serviço e para entender melhor
nossa base de usuários. Para isto Pechinchador.com.br armazena as preferências do usuário em cookies, mas
nunca para rastrear ou controlar suas preferências. O Pechinchador.com.br não revelará seus cookies a
terceiros, a não ser que requeira um processo legal válido como uma permissão de busca, uma citação ou
uma ordem judicial. A maioria dos navegadores está inicialmente configurada para aceitar cookies. Pode-se
configurar o seu navegador para rejeitar todos os cookies ou para indicar que se enviará um cookie. Considere
que é possível que algumas partes do serviço de busca Pechinchador.com.br não funcionem corretamente
sem os cookies.

Proteção e privacidade de dados
Você pode comprar com segurança no Pechinchador, pois todas as informações coletadas durante nosso
sistema de compra passam por um sistema tecnológico que codifica (criptografa) as informações pelo
software. Esse sistema protege seus dados e os armazena em um ambiente de proteção, que passa por
processos de segurança auditados periodicamente. Se aparecer o aviso “Este site contém alguns itens não
seguros. Deseja continuar?”, não se preocupe. Ele se refere a algumas mensagens ou peças publicitárias
(banners, ilustrações, links etc) que estão no site propositalmente e não são criptografados, para facilitar seu
acesso. Caso o aviso apareça, clique em “sim” e você continuará a navegação com segurança e normalmente.

Certificado
Utilizamos um sistema certificado.

Mensagens publicitárias
Eventualmente, você poderá receber informações, convites, promoções e ofertas de nossos produtos.

