
Toldos Condor 

Termos de Política e Privacidade 

 

 

Falando um pouquinho sobre segurança! 

Antes de mais nada, atente-se aqui às regras e dicas para quem vai comprar pela Internet, para 

atestar que somos uma empresa mais do que segura, disponibilizamos a nossa 

página Institucional, com todas as informações de endereço, registro CNPJ (você pode e deve 

consulta aqui no site da receita), fundação, entre outros itens. Além de todos 

os depoimentos de que já comprou conosco e formas de contato disponíveis sempre no topo 

desse site. 

 

 

Política de Privacidade e Divulgação de Informações 

1. O Usuário desde já autoriza a toldoscondor.com.br/loja, a seu critério, preservar e 

armazenar todos os seus dados pessoais, cadastrais e de acesso, a exemplo de endereços de e-

mail, endereços de IP (Internet Protocol), informações de data e horário de acesso, entre 

outras informações. O Usuário também autoriza a toldoscondor.com.br/loja a informar e/ou 

divulgar estes dados em caso de exigência legal ou se razoavelmente necessárias para: cumprir 

com o devido processo legal e/ou fazer cumprir estes termos e condições. 

2. A toldoscondor.com.br/loja poderá utilizar empresas de processamento de cartões de 

crédito e/ou de gestão de meios de pagamentos online terceirizadas, assim como empresas 

para monitorar o tráfego do site, que, em alguns casos, poderão armazenar e coletar 

informações e dados do Usuário. 

3. A utilização do Site implica no consentimento do Usuário para coleta, armazenamento e uso 

das informações pessoais fornecidas, cadastrais, de acesso e suas atualizações. 

4. A toldoscondor.com.br/loja poderá utilizar cookies para administrar as sessões, navegações, 

acessos e cadastros dos Usuários e armazenar preferências, rastrear informações, entre 

outros. Cookies poderão ser utilizados independentemente de cadastro do Usuário. 

4.1. “Cookies” são pequenos arquivos de texto transferidos via servidor para o disco rígido e 

armazenados no computador do Usuário. Cookies podem coletar informações como data e 

horário de acesso, histórico de navegação, preferências e nome do usuário. 

4.2. Em alguns casos, prestadores de serviços terceirizados poderão utilizar cookies no site, 

que a toldoscondor.com.br/loja não controla nem acessa. Tais cookies não são regulados por 

estes Termos e Condições. 

5. O Usuário tem a opção de aceitar ou recusar o uso de cookies em seu computador, 

independente de cadastro no Site, configurando seu navegador como desejar. A recusa do uso 

de cookies pode, contudo, resultar na limitação do acesso do Usuário a certas ferramentas 

disponíveis no Site, dificuldades no login e na ferramenta de comentários. 

http://www.essenciamoveis.com.br/a-essencia
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.essenciamoveis.com.br/depoimentos


6. Considerando que a toldoscondor.com.br/loja poderá realizar parcerias com terceiros, 

eventualmente estes poderão coletar informações de usuários como endereço IP, 

especificação do navegador e sistema operacional. Estes termos e condições não se aplicam às 

informações pessoais fornecidas aos terceiros e por eles armazenadas e utilizadas. 

7. O Site poderá, eventualmente, conter links para sites de terceiros. A 

toldoscondor.com.br/loja não se responsabiliza pelo conteúdo ou pela segurança das 

informações do Usuário quando acessar sites de terceiros. Tais sites podem possuir suas 

próprias políticas de privacidade quanto ao armazenamento e conservação de informações 

pessoais, completamente alheias à EssenciaMoveis.com.br. 

8. A toldoscondor.com.br/loja poderá trabalhar com empresas terceirizadas de propaganda 

para a divulgação de anúncios durante seu acesso ao Site. Tais empresas poderão coletar 

informações sobre as visitas de Usuários ao site, no intuito de fornecer anúncios 

personalizados sobre bens e serviços do interesse do Usuário. Tais informações não incluem 

nem incluirão nome, endereço ou número de telefone do Usuário. 

9. A toldoscondor.com.br/loja se reserva o direito de reter informações pelo período que 

entender necessário para o bom cumprimento de seus negócios, mesmo após o cancelamento 

do cadastro do Usuário. 

10. A toldoscondor.com.br/loja não processa pagamentos diretamente e não armazena 

informações de cartões de crédito dos Usuários. É utilizada a tecnologia “secured socket layer” 

(SSL) para o processamento de transações com prestadores de serviços terceirizados. 

11. As informações referentes ao Serviço são mantidas em uma base de dados escolhida pela 

toldoscondor.com.br/loja e que atende aos padrões de segurança. 

12. O Usuário desde já declara estar ciente de que a toldoscondor.com.br/loja não assume 

nenhuma responsabilidade em caso de roubo, perda, alteração ou uso indevido de suas 

informações pessoais e do conteúdo como um todo, inclusive na hipótese de informações 

fornecidas a prestadores de serviços terceirizados ou a outros Usuários e na hipótese de 

descumprimento destes termos e condições por prestadores de serviços terceirizados. 

 

Toldos Condor. 


