
Temos a ética e a transparência como valores fundamentais na condução de suas
atividades comerciais e fazemos questão de garantir a privacidade de nossos
clientes e o sigilo de suas informações que são obtidas através do site.
Para tranquilizar os nossos clientes sobre a necessidade de fornecer as
informações pessoais pedidas pela nossa empresa, redigimos a nossa política de
privacidade explicando o porquê precisamos desses dados e o destino das
informações pessoais que nos são fornecidas.

NOSSO COMPROMISSO

Nos preocupamos em continuar correspondendo à sua confiança. E por isso,
fazemos questão de assumir o compromisso de manter sob total sigilo todas e
quaisquer informações pessoais informadas em nosso site, jamais as divulgando
para terceiros. As informações pessoais são empregadas com a exclusiva finalidade
de facilitar as operações do cliente em nosso site.

COMO AS INFORMAÇÕES SÃO COLETADAS?
As suas informações pessoais podem ser obtidas em diversos momentos do seu
relacionamento com a nossas empresa, por exemplo, quando:

● Você realizar o seu cadastro;
● Participa de uma promoção;
● Se cadastrar em nosso site para receber as novidades e promoções por

e-mail.

Durante a navegação no site, possivelmente também são registrados dados como
as páginas mais visitadas, o roteiro da navegação ou os tempos gastos em cada
página. Essas análises são utilizadas para aperfeiçoar a navegação do site,
ajudando clientes a encontrar mais rapidamente o que procuram e contribuindo para
a melhoria da experiência do usuário.

USO DAS SUAS INFORMAÇÕES

Todas as informações fornecidas à Smart Boss serão mantidas em sigilo absoluto,
sendo empregadas com a exclusiva finalidade de facilitar as transações realizadas
com a empresa e desenvolver melhores ofertas, produtos e serviços.
Em nenhuma hipótese a Smart Boss cederá ou disponibilizará a terceiros
informações de caráter pessoal e individual de seus clientes.

A Smart Boss, poderá, porém, produzir informações genéricas de dados
consolidados de um universo de clientes sob forma de estatísticas e se reserva ao



direito de, eventualmente, poder divulgar esses dados consolidados a seus
parceiros comerciais, em publicações de caráter promocional ou publicitário, ou,
ainda, em releases distribuídos à imprensa.


