POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO AVANTI

O AVANTI Berçário e Educação Infantil atua em conformidade com a Lei 13709/2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).
Nós recebemos, coletamos e arquivamos as informações que você adiciona em nosso site ou nos
fornece de qualquer outra forma. Poderemos utilizar ferramentas para medir e coletar informações
de navegação, incluindo o tempo de resposta das páginas, tempo total da visita em determinadas
páginas, informações de interação com página e os métodos utilizados para deixar a página.
Coletamos informações de identificação pessoal (incluindo nome, e-mail, meios de comunicação);

comentários, feedback, recomendações e perfil pessoal após o preenchimento por você em
nosso site.
Coletamos essas Informações Pessoais e Não Pessoais com as seguintes finalidades:
1. Para prestar e operar os Serviços;
2. Para prestar assistência e suporte contínuos ao cliente;
3. Para poder entrar em contato com nossos Visitantes com avisos gerais ou personalizados
relacionados
ao
serviço
e
mensagens enviadas
pelo
cliente
e/ou

mensagens promocionais;
4. Para criar dados estatísticos agregados e outras informações não pessoais agregadas e/ou
inferidas, que podem ser usadas por nós para prestar e melhorar nossos respectivos serviços;
5. Para cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis.
O site do AVANTI acumula cookies. Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou
telefone quando você visita um site. Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da
melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços.
Alguns cookies são classificados como necessários e permitem as funcionalidades centrais,
como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Esses cookies podem ser coletados e
armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.
Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são conhecidos
como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
Utilizamos também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido até que você os apague
ou seu navegador o faça, dependendo da data de expiração do cookie. Todos os cookies persistentes
têm uma data de expiração gravada em seu código, mas sua duração pode variar. Estes têm como
finalidade a coleta e armazenamento da ciência sobre o uso de cookies no site.
Cookies de Terceiros: Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador (Chrome,
Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer) , mas saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.
Caso queira mais informações sobre os cookies de terceiros acesse: Google Analytics
O AVANTI tem o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, portanto
consulte o site regularmente. As alterações serão imediatamente colocadas em práticas após a
alteração em nosso site.
Se você tiver quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade, ou queira acessar, corrigir ou
deletar qualquer informação que tenhamos coletado sobre você, fique à vontade para contatar-nos
pelo e-mail secretaria@avanti.com.br
Caso você não queira que suas informações pessoais sejam coletadas/armazenadas de acordo com
a LGPD, sugerimos o não preenchimento dos dados e formulário neste website.

