
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

  
Nós respeitamos a sua privacidade 

Leia nossa Política de Privacidade e saiba os tipos de informações que coletamos e para quais 
finalidades serão utilizadas. Nosso objetivo é formar uma base de dados que nos permita 
facilitar cada vez mais a sua navegação e personalizar os serviços prestados a você. 

A Uniodonto de Lins somente revelará suas informações pessoas às autoridades 
administrativas e/ou judiciais se forem expressamente por estas determinadas, e mediante 
prévia ou simultânea comunicação à você.   

O Portal de Vendas contém áreas de acesso restrito, franqueado apenas aos membros que 
recebam autorização especial para seu acesso. 

Devido os avanços tecnológicos e/ou do mercado, o conteúdo desta Política de Privacidade 
poderá ser alterado futuramente. Por isso consulte sempre, para manter-se atualizado. 

Nosso objetivo é facilitar a sua vida. Conheça os meios de coleta das informações. 

 
Quando o usuário visita ou se cadastra no Portal de Vendas  

 Dados cadastrais obrigatórios ou opcionais fornecidos no ato do cadastramento para 
que você possa utilizar os serviços do Site; 

 Informações fornecidas no contexto de pesquisas, que referem-se especificamente às 
circunstâncias por cada uma delas abrangidas; 

 Informações obtidas por meio de cookies ou do tráfego do seu endereço IP , que 
permitem rastrear as seções visitadas, a periodicidade e duração das visitas. 

 
Cookies 
Os cookies têm a função de identificar e armazenar informações sobre o visitante, facilitando a 
coleta. Eles são pequenos arquivos de texto que ficam gravados no seu computador e que 
permitem que o reconheçamos sempre que você acessar o site. 

Os cookies utilizados não são programas, não permitem que sejam alterados ou eliminados 
quaisquer dados do seu computador, não carregam vírus e não permitem a leitura do 
conteúdo do disco rígido do seu computador. 

 
 
Limitando o uso de suas informações 

A sua opção no formulário de cadastro, assim como os demais dados cadastrais inseridos nos 
campos próprios, serão armazenados eletronicamente de forma segura e comprovada, ficando 
disponíveis a todo tempo, caso necessário para consultas, verificações e/ou atualizações. 

Você é o único responsável pela manutenção de suas informações devidamente atualizadas no 
Portal de Vendas. 

 
Protegendo suas informações 
A Uniodonto de Lins se responsabiliza em proteger as informações a ela confiadas por você. 
Por isso, usamos diversas técnicas de segurança, incluindo servidores seguros, firewalls e 
encriptação de dados financeiros. 

 



Login e Senha 

No momento em que você, já possuindo um login, recebe ou escolhe uma senha, o acesso às 
suas informações ficará restrito apenas ao seu uso. Lembramos que é de sua responsabilidade 
a proteção desses itens de forma a evitar que não caiam em poder de pessoas estranhas, que 
poderão ler e, se assim o desejarem, alterar seus dados pessoais. 

Para evitar problemas, altere periodicamente sua senha (sugestão: a cada 90 dias) e evite que 
ela esteja ligada aos seus dados pessoais como nome, data de nascimento ou seqüências 
simples de números como 12345, 111111, etc. 

 
 
Lembre-se sempre de encerrar a seção antes de sair do Site (logout). 

Conta com você para manter o respeito a esta Política de Privacidade. No caso de constatação 
de descumprimento das condições aqui previstas, a Uniodonto de Lins poderá, a seu exclusivo 
critério, fazer advertências, ou suspender, temporariamente ou definitivamente, o acesso ao 
Site, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para determinar a cessação da prática indevida 
e/ou buscar a reparação de suas consequências. 

 
 
Fale Conosco 

Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer um comentário sobre nossa política de 
privacidade, escreva para faleconosco@uniodontolins.com.br. Teremos o maior prazer e 
satisfação em responder. 

 


