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Introdução:
Obrigado por visitar o website radioguairafm.com.br!
Sua privacidade é de extrema importância para nós e sabemos o quanto é importante
que você tenha conhecimento de quais informações obtemos e a forma como estas
informações são utilizadas. Por favor, leia todos os itens desta Política de Privacidade
para entender como eles se aplicam a você e leia também nossos Termos de Uso, que
regem a operação básica do website.
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Como coletamos e utilizamos informações:
Os tópicos abaixo descrevem como coletamos informações e de que forma estas
informações são utilizadas:
- Visitantes do website;
Quando alguém visita o website radioguairafm.com.br coletamos informações de
registro padrão da internet e detalhes de padrões de comportamento do visitante.
Assim, podemos obter dados como o número de visitantes, bem como as páginas

mais acessadas. Estas informações nos ajudam a aprimorar ainda mais o conteúdo
que oferecemos, melhorando a sua experiência no website. Coletamos estas
informações de uma forma que não identifica ninguém e tampouco faremos qualquer
tentativa de identificar visitantes. Para identificar comportamentos no website nos
utilizamos de arquivos de log. Nestes, coletamos o Protocolo de Internet (IP), tipo de
navegador, o Provedor de Serviço Internet (ISP), data, hora, referência, sistema
operacional, páginas requisitadas e o número de cliques. Estes dados nos ajudam a
analisar tendências, as preferências de navegação dos visitantes em todo o website e
recolher informação demográfica.
Importante: Endereços IP e as demais informações citadas não estão ligados a
qualquer informação que seja pessoalmente identificável.
- Contatos via formulários;
Sempre que um visitante nos envia um contato através do formulário do website são
solicitadas informações pessoais (nome completo, endereço e e-mail). No entanto,
estas informações são utilizadas exclusivamente para participação em promoções,
cadastro em newsletter do website, canal de contato conosco e para interação com
programas das emissoras de rádio do grupo, programação da TV e redação do Jornal.
Não nos utilizamos destes dados para qualquer outro procedimento. O preenchimento
e envio destes dados no formulário não é obrigatório.
Cookies e web beacons:
O website radioguairafm.com.br não utiliza cookies e web beacons.
Links para sites de terceiros:
Nossa Política de Privacidade não se estende a sites de terceiros que possuam links
em nosso website. Nós recomendamos que você leia atentamente a Política de
Privacidade de todos os sites que visitar.
Páginas oficiais nas redes sociais:
Você também pode se envolver com o nosso conteúdo através das redes sociais, em
nossas páginas oficiais que estão disponíveis no website radioguairafm.com.br. No
entanto, lembramos que as informações coletadas pelas mídias sociais não possuem
qualquer relação conosco. Quando você interage conosco através de redes sociais,
dependendo de suas configurações de privacidade, as informações que você envia
podem tornar-se públicas na Internet. Portanto, não podemos evitar o uso adicional de
informações por terceiros. Você pode controlar os dados que você compartilha por
meio das configurações de privacidade disponíveis nos canais de mídia social. Para

mais informações sobre como você pode personalizar suas configurações de
privacidade e para entender melhor sobre as informações que você disponibiliza
nestes canais, consulte seus Guias de Privacidade, Ajuda, Políticas de Privacidade e
Privacidade.
Patrocinadores e parcerias:
Eventualmente, podemos oferecer conteúdo ou promoções, dentre eles, concursos,
jogos, aplicativos e integrações de redes sociais que são patrocinados ou executados
em parceria com terceiros identificados. Em virtude dessas relações, terceiros podem
obter informações pessoalmente identificáveis que os visitantes voluntariamente
submeterem para participar de tais atividades. Nós não temos nenhum controle sobre
o uso destes terceiros destas informações. O website radioguairafm.com.br irá
notificá-lo no momento em que solicitar quaisquer informações pessoais, caso
terceiros venham a obter tais informações.
Publicidade:
Em nosso website, respeitáveis terceiros podem apresentar ou servir anúncios. Estes
terceiros podem visualizar, editar ou definir seus próprios cookies. O uso destas
tecnologias por terceiros está sujeito às suas próprias políticas de privacidade e não é
coberto por esta Política de Privacidade.
Compartilhamento de informações:
Por ordem judicial e efeitos de aplicação da lei, podemos revelar informações
pessoalmente identificáveis que você venha a nos fornecer voluntariamente ou
informações básicas disponíveis em resposta a processos legais, por exemplo, em
resposta a uma ordem judicial ou uma intimação, ou em resposta a um pedido do
organismo de aplicação da lei, visando prevenir ou tomar medidas quanto à
atividades ilegais, suspeita de fraude, situações que envolvam ameaças potenciais à
segurança de qualquer pessoa, violações de nossos Termos de Uso, para proteger os
nossos direitos e os direitos dos outros e, como exigido por lei.
Nosso compromisso com a sua segurança:
O website radioguairafm.com.br adota vários procedimentos para garantir segurança
durante sua navegação no website e assumimos o compromisso de jamais infringir
esta Política de Privacidade. No entanto, não há como assegurarmos que as
informações pessoalmente identificáveis que você fornecer voluntariamente jamais
serão utilizadas de maneira inconsistente com esta Política de Privacidade por
terceiros, que venham a obter informações de maneira ilegal. Recomendamos que

você tenha muito cuidado com toda ou qualquer informação que vier a oferecer na
internet.
Atualizações na política de privacidade:
Para que possamos manter nossa Política de Privacidade atualizada e segura,
atualizaremos a mesma sempre que necessário. Desta forma, recomendamos a leitura
periódica, a fim de ter plena ciência de qualquer mudança efetuada.
Como nos contatar:
Caso deseje obter mais informações sobre nossa Política de Privacidade ou tenha
alguma dúvida sobre a mesma, fique à vontade para contatar-nos através do e-mail
ejn@radioguairafm.com.br.
Nota final:
Esperamos ter atingido sua satisfação no que se refere à nossa postura quanto à sua
segurança e privacidade ao navegar no website radioguairafm.com.br. Estaremos em
constante aprimoramento de nossa Política de Privacidade para oferecer um serviço
cada vez melhor, como você merece, para que você possa desfrutar sempre ao
máximo de nosso website.
Obrigado!

