POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA
LABORATÓRIO DE TALENTOS
(EMPRESA CRIADORA DO PARENT COACHING)
Quando você entra no site algumas informações são recolhidas e pode incluir o seu
nome, e-mail, número de telefone, endereço de moradia, data de nascimento, entre
outros.
Isso acontece para que possamos proporcionar ao usuário uma experiência e
tornar a visita dos usuários mais produtiva e agradável.
Se você se interessar por algum conteúdo do blog e decidir espontaneamente
baixar um e-book, se cadastrar na nossa lista VIP (newsletter) ou preenche seus
dados no cadastro de atendimento para receber informações de produtos ou
serviços, entendemos que você concorda com a nossa coleta e uso delas para
aquele motivo específico apenas.
Desta forma, com essa sua permissão vamos lhe enviar e-mails sobre nossos
eventos, novos produtos e outras atualizações que consideramos pertinentes à você
e ao interesse que você demonstrou.

Por outro lado, queremos que você sinta segurança em confiar os dados ao nosso
blog, por isso todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes,
clientes ou visitantes que utilizem o site da Sociedade Brasileira de Coaching serão
tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 26 de
outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
Somente divulgaremos suas informações pessoais se formos obrigados pela lei
para fazê-lo.

O uso do site Parent Coaching (www.parentcoachingbrasil.com.br) pressupõe a
aceitação deste acordo de privacidade. A equipe do Laboratório de Talentos
reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo,
recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de
forma a estar sempre atualizado.

OS ANÚNCIOS

Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida em anúncios.
A informação contida nos anúncios inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o
seu ISP (Internet Service Provider como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que
utilizou ao visitar o nosso website, o tempo da sua visita e quais páginas visitou
dentro do nosso website.
OS COOKIES

Utilizamos cookies para armazenar informações, tais como as suas preferências
pessoais quando visita o nosso website. Isso poderá incluir um simples popup ou
links em vários serviços que providenciamos, tais como fóruns, etc. Você detém o
poder de desabilitar os seus cookies, nas opções de configuração do seu browser
ou efetuando alterações nas ferramentas de programas antivírus, como o Norton
Internet Security. No entanto, isso poderá alterar a sua forma de interação com o
nosso ou outros websites. Isso poderá afetar ou fazer com que você não consiga
efetuar logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de outras redes.
LINKS PARA SITES DE TERCEIROS

O blog Parent Coaching, administrado pela empresa Laboratório de Talentos, possui
links para outros sites, os quais, a nosso ver, podem conter
informações/ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de
privacidade não é aplicada a sites de terceiros, portanto uma vez que você deixe o
site Parent Coaching ou seja redirecionado para um aplicativo ou site de terceiros,
você não será mais regido por essa Política de Privacidade ou pelos Termos de
Serviço do nosso site. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou
conteúdo presente nesses mesmos sites.
IDADE DE CONSENTIMENTO

Ao usar esse site, você afirma que você tem pelo menos a maioridade em seu
estado ou província de residência, ou que você tem a maioridade em seu estado ou
província de residência e você nos deu seu consentimento para permitir que
qualquer um dos seus dependentes menores de idade usem esse site.

ENVIO DE EMAILS PELO LABORATÓRIO DE TALENTOS

O Laboratório de Talentos só envia e-mails e newsletters com a autorização prévia
do usuário. Ao autorizar, você receberá informações sobre coaching e ofertas
especiais de produtos e cursos.

CANCELAMENTO DE ASSINATURA

Se você não desejar mais receber nossos e-mails poderá se descadastrar a
qualquer momento clicando no link de cancelamento no rodapé presente em todas
as mensagens.

