
Privacidade

A sua privacidade é importante, é política do LIMA DA MATA respeitá-la em 

relação a qualquer informação sua que possa ser apanhada no site. 

Informações pessoais são solicitadas apenas quando realmente é necessário, 

feito por meios justos e legais, com o seu conhecimento e consentimento.  É 

informado o que está sendo apanhado e com que finalidade será usado. 

Informações são retidas apenas pelo tempo necessário para fornecer o 

serviço solicitado. Quando dados são armazenados, são protegidos dentro de 

meios comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como 

acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados.

Não há permissão para que os terceiros utilizem os cookies para outros 

propósitos além dos descritos nas seções: duração, e as categorias de 

cookies essenciais, analíticos, funcionais e de marketing. (Ver Política de 

Cookies)

Não são compartilhadas informações de identificação pessoal publicamente 

ou com terceiros, exceto quando exigido por lei. O site pode ter links para 

sites externos que não são operados por mim ou a Wix.com.br. Esteja ciente 

de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não 

podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de 

privacidade.

Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, 

entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços 

desejados.

O uso continuado do site será considerado como aceitação de nossas 

práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver 

alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações 

pessoais, entre em contato.                    

Dados que apanhamos: 

        1.      Endereço de IP;

2. Dados de login;



3. Endereço de e-mail;

4. Senha; 

5. Informações do computador e internet;

6. Histórico de compra;

7. Detalhes de pagamento, incluindo informações de cartão de crédito;

8. Comentários;

9. Feedback;

10. Recomendações;

11. Perfil pessoal; 

O negócio é hospedado na plataforma Wix.com.br. O Wix fornece uma 

plataforma on-line que permite vender produtos e serviços para clientes. As 

suas informações podem ser armazenadas no banco de dados do Wix.com. O 

Wix.com armazena as suas informações em servidores seguros por firewall.

Todas as entradas de pagamento direto oferecidas pelo Wix.com e usados 

por nossa empresa aderem aos padrões definidos pelo PCI-DSS, gerenciados 

pelo PCI Security Standards Council, que é um esforço conjunto de marcas 

como Visa, MasterCard, American Express e Discover. Os requisitos do PCI-

DSS ajudam a garantir o manuseio seguro das informações de cartão de 

crédito pela loja e seus provedores de serviços.

Atualizações de políticas de privacidade

Você poderá ser notificado a respeito da sua conta, para ajudá-lo e resolver 

alguma questão relacionada à sua conta, para solucionar uma disputa de 

pagamento, para coletar taxas ou dívidas, para pesquisas ou questionários, 

para novidades sobre a empresa ou para qualquer outro motivo que seja 

necessário revisar o contrato, de acordo com as leis locais. Para isso, pode 

ser contatado via e-mail, telefone, mensagens de texto e correio.

A política de privacidade pode ser modificada a qualquer momento, portanto 



consulte regularmente. Qualquer alteração será notificada com antecedência 

e imediatamente colocadas em prática depois do prazo de aviso e alteração 

no site.

Caso você não deseje mais que suas informações pessoais sejam apanhadas, 

ou quiser acessar corrigir ou excluir quaisquer outras informações, por favor, 

entre em contato através limadamatacontato@gmail.com .


