Política de Privacidade Blukit

I.

Escopo da Política de Privacidade

A Política de Privacidade da Blukit entende a importância da privacidade e segurança dos
dados de seus clientes e internautas quando navegam no site Blukit.com.br ou utilizam
outros serviços eletrônicos como e-mail marketing e aplicativos digitais que permitam
acesso a esta política de privacidade. A Política de Privacidade ainda informa sobre como
coletamos, usamos e protegemos esses dados.
Leia com atenção as informações aqui disponíveis, pois navegar no site Blukit.com.br, se
cadastrar em nossa base de destinatários de e-mails e navegar no aplicativo Blukit, o
usuário estará aceitando os termos e condições em que suas informações pessoais
poderão ser utilizadas.
A Blukit Metalúrgica Ltda está registrada sob o CNPJ 81.604.803/0001-57, com sede na Rua
João Pessoa, nº 2566, no bairro da Velha, na cidade de Blumenau – SC.

II.

Informações coletadas

Informações que você fornece diretamente para a Blukit
Se você estiver interessado em produtos ou serviços da Blukit, talvez seja necessário
fornecer algumas informações. Por exemplo:






Se você se interessar por algum produto, tiver problema que careça de assistência
técnica ou ficar em dúvida em relação a utilização de um produto ou serviço, você
poderá nos contatar para mais informações. No entanto, para isso, você precisará
fornecer alguns dados como nome, e-mail, endereço e telefone.
Caso precise participar de uma atividade ou pesquisa realizada pela Blukit, , dados
pessoais como gênero e informações de identificação pessoal poderão ser
fornecidos para entendermos o perfil de acesso ao site e aos demais serviços
eletrônicos.
Caso queira assinar nosso newsletter para ficar por dentro das novidades da Blukit,
você precisará fornecer seu nome e e-mail.

Ocasionalmente, poderemos comparar suas informações de identificação pessoal com
outras fontes de informações.

Informações obtidas automaticamente

De forma automática, coletamos informações sobre seu computador ou dispositivo móvel
quando você navega em nosso site ou utiliza nossos serviços eletrônicos. Seguem os
métodos de coleta:




Endereço de IP. Quando você navega pelo site, nós coletamos seu endereço de Protocolo
de Internet (IP) automaticamente. O endereço identifica seu computador, permitindo
rastrear seu acesso (somente) dentro do nosso site, a frequência, a região e o período de
acesso. Coletamos também informações de identificação pessoal que nos permite
entender e gerar conteúdos melhor direcionados ao seu interesse.
Web beacons e outras tecnologias. O site e os serviços Blukit usam ferramentas de
rastreamento, inclusive web beacons. Os web beacons são imagens no site que ajudam a
identificar quais parte do site você visitou ou se você abriu algum e-mail marketing da
Blukit. Esses métodos digitais podem envolver transmissões de dados diretamente para
nós ou para um provedor do serviço autorizado por nós.

Ocasionalmente, poderemos comparar suas informações de identificação pessoal com outras
fontes de informações.

III.

Uso da informação

A Blukit pode usar as informações coletadas sobre você para algumas finalidades,
incluindo:








Manter atualizado seus dados cadastrados;
Entregar serviços solicitados;
Aperfeiçoar sua experiência no site;
Comunicar através de e-mail marketing ou mala direta postal;
Responder solicitações ou comentários;
Melhorar o desempenho e qualidade dos nossos produtos e serviços;
Realizar campanhas personalizadas de marketing de relacionamento, bem como
divulgar produtos e serviços.

Importante:
A Blukit não irá vender, alugar ou transferir suas informações. Elas serão agrupadas em
forma de estatísticas na tentativa de construir um perfil de navegação e uso para melhorar
a experiência do internauta em nosso site ou na utilização de nossos serviços eletrônicos.

IV.

Suas Escolhas

Entendemos a importância de proteger a privacidade de nossos clientes e internautas,
assim como garantir o direito de escolha em participar dos nossos serviços eletrônicos, ou
não. Em nossos serviços eletrônicos, colocamos no rodapé um link com a opção de
exclusão do cadastro (opt-out) que permite você optar em não receber mais nossos
serviços eletrônicos. Se preferir, você pode escrever para a Blukit no endereço:
A Blukit Metalúrgica Ltda
Rua João Pessoa, nº 2566,
Bairro da Velha, CEP 89036-003
Blumenau – SC

O site Blukit.com.br não reconhece o sinal “do-not-track” que alguns navegadores podem
habilitar na navegação com a intenção de desabilitar o rastreamento.

V.

Considerações






VI.

Qualquer link dentro do site Blukit.com.br que direcionar para um site externo,
não está sujeito a essa Política de Privacidade.
Essa Política de Privacidade pode sofrer alterações sem aviso prévio. Ao final da
página, estão a data e versão atualizadas. Sugerimos consultar essa Política de
tempos em tempos.
Se você acessa nosso site de fora do Brasil, entenda que as informações serão
armazenadas e processadas no Brasil, onde nossos serviços e base de operações
estão localizados.

Contate-nos

A Blukit Metalúrgica Ltda
Rua João Pessoa, nº 2566,
Bairro da Velha, CEP 89036-003
Fone: +55 (47) 3331.0800 (horário comercial)
Blumenau – SC
falecom@blukit.com.br

Esta Política de Privacidade foi atualizada em 20 de abril de 2015.
Revisão 0 (zero).

