
 
Política de Privacidade 

 

A política de privacidade da Casa do Sol Gifts foi elaborada para reafirmar o 
compromisso com as informações fornecidas pelos seus usuários, assim entendidos 
como o (a) Contratante e demais pessoas que se utilizem do site, zelando pelas formas 
de utilização desses conteúdos. Para fins desta política, devem ser respeitadas as 
seguintes regras: 
 
1. A Casa do Sol Gifts, para fiel cumprimento dos objetivos descritos no “Contrato”, 

disponível em sua home page, solicita dados que são livremente fornecidos pelos 
usuários, que não estão obrigados a fornecê-los, salvo os essenciais ao 
cumprimento do contrato de prestação de serviços formalizado entre a Casa do Sol 
Gifts e seus contratantes. 
 

2. Qualquer informação fornecida pelos usuários será armazenada com padrões 
rígidos de segurança e a Casa do Sol Gifts zelará pela privacidade e proteção de 
todos os dados que permitam a identificação dos usuários e todas as demais 
informações coletadas, quando do cadastro do usuário no site da Casa do Sol Gifts, 
por meio de canais de atendimento, por meio de cerimoniais parceiros da Casa do 
Sol Gifts, ou por meio de pesquisas de opinião. 

 

3. O acesso às informações coletadas é restrito aos funcionários e pessoas 
autorizadas pelo site. Os dados e informações armazenados não serão fornecidos a 
terceiros e nem utilizados para objetivos diversos daqueles definidos no 
“Contrato”, para os quais foram coletados, a não ser por autorização do (a) 
Contratante, por expressa determinação legal ou judicial formalmente destinada 
à Casa do Sol Gifts; 

 

4. A Casa do Sol Gifts utiliza as informações coletadas somente para a fiel execução 
dos serviços a que se propõe. 

 

5. O usuário que fizer o cadastro no site da Casa do Sol Gifts terá controle sobre as 
informações cadastradas em seu perfil, podendo acessá-las e alterá-las quando for 
conveniente mediante o uso de seu login e senha. 

 

6. O sigilo dos dados referentes ao login e a senha cabe ao usuário por se tratar de 
mecanismos de uso individual e supostamente conhecidos apenas pela própria 
pessoa. Desta forma,a Casa do Sol Gifts exime-se de quaisquer responsabilidades 
quanto à correção, alteração ou remoção destes dados. 

 

7. A Casa do Sol Gifts não se responsabiliza por qualquer tipo de conteúdo publicado 
em áreas onde usuários, clientes e visitantes tenham acesso devido a autonomia 
de publicação dos mesmos. 

 



8. Esta política aplica-se apenas à Casa do Sol Gifts ou empresas de sua propriedade 
ou sob seu controle, bem como de seus funcionários, de modo que a Casa do Sol 
Gifts não presta qualquer garantia de privacidade acerca de atividades produzidas 
por terceiros estranhos aos definidos acima. 

 

9. Outros sites externos que tenham links de acesso pela Casa do Sol Gifts terão seus 
próprios conteúdos e políticas de privacidade, não cabendo a Casa do Sol 
Gifts responsabilidade sobre terceiros. 

 

10. O usuário dos serviços prestados pelo site concede autorização para a Casa do Sol 
Gifts utilizar as informações inseridas em seu site para cumprir com os objetivos do 
site da Casa do Sol Gifts. O uso destas informações não implicará em pagamento 
de royalties de qualquer tipo, nem tampouco configurará violação de copyright, 
direitos de publicidade e quaisquer outros tipos de direitos de propriedade a elas 
inerentes, ainda que vinculadas a qualquer tipo de mídia. 

 

11. A Casa do Sol Gifts poderá, a qualquer momento, alterar esta Política de 
Privacidade atualizando seu conteúdo conforme necessidades de aperfeiçoamento. 
Quando houver alteração na Política de Privacidade que altere dos direitos dos 
usuários, deverá ser realizado prévio aviso a todos os interessados. 

 
 


