
A Política de Privacidade da Allink foi criada para demonstrar o compromisso da 
companhia com a segurança e a privacidade de informações coletadas dos usuários 
de serviços interativos aqui disponíveis. 

Qualquer pessoa pode visitar este website e conhecer os serviços que a Allink oferece, 
obter informações e notícias, sem fornecer informações pessoais. 

Caso você forneça alguma informação, essa política procura esclarecer como a Allink 
ccoleta e trata suas informações individuais. 

Recomenda-se a verificação temporária dessa política, que está sujeita a alterações 
sem prévio aviso.

Nossa Política 
de Privacidade

1.  Quaisquer informações que os usuários passarem serão coletadas e guardadas 
de acordo com padrões rígidos de segurança e confidencialidade.

2.  As informações pessoais que forem passadas à companhia pelos usuários serão 
coletadas por meios éticos e legais, podendo ter um ou mais propósitos, sobre os 
quais os usuários serão informados.

3.  Os usuários serão avisados de quais informações pessoais estarão sendo coletadas 
antes do instante dessa coleta, ficando a opção de escolha para fornecimento ou não 
dessas informações sob responsabilidade do usuário, o qual também terá ciência das 
consequências de sua decisão.

4.  A menos que a Allink receba determinação legal ou judicial, suas informações nunca 
serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as 
quais foram coletadas.

5.  O acesso às informações coletadas está restrito apenas a colaboradores autorizados 
para o uso adequado dessas informações. Os colaboradores que se utilizarem 
indevidamente dessas informações, ferindo essa política de privacidade, estarão 
sujeitos às penalidades do processo disciplinar da Allink.

6.  A companhia manterá íntegras as informações que forem fornecidas pelos visitantes.

7.  Este website contém links ou frames de outros sites, que podem ou não ser parceiros 
da companhia e aliados. Esses links e frames são disponibilizados buscando, tão 
somente, proporcionar mais um benefício para os usuários. Vale ressaltar que a inclusão 
desses links e frames não significa que a Allink tenha conhecimento, concorde ou seja 
responsável por eles ou por seus respectivos conteúdos. 

8.  Sempre que outras organizações forem contratadas para prover 
serviços de apoio, será exigida a adequação aos padrões de 
privacidade da Allink. 



A navegação e consulta pública deste website se sujeita aos Termos e Condições abaixo:

Termos de uso

1.  A Allink não garante que o conteúdo, os instrumentos e os materiais contidos, utilizados 
e oferecidos neste website estejam precisamente atualizados ou completos, e não se 
responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo ou falhas de 
equipamento.

2.  A Allink não se responsabiliza, expressa ou tacitamente, pelo uso indevido das informações, 
dos instrumentos, dos materiais disponibilizados e/ou dos equipamentos utilizados por 
este website, para quaisquer que sejam os fins, feito por qualquer usuário, sendo de inteira 
responsabilidade desse as eventuais lesões a direito próprio ou de terceiros, causadas ou 
não por esse uso inadequado.

3.  Em nenhuma circunstância, a Allink, seus diretores ou colaboradores serão responsáveis 
por quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou de consequência, 
perdas ou despesas oriundos da conexão com este website ou uso da sua parte ou 
incapacidade de uso por qualquer parte, ou com relação a qualquer falha de desempenho, 
erro, omissão, interrupção, defeito ou demora na operaçã

4.  O adequado provimento de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de inteira 
responsabilidade do usuário do website.

5.  A Allink não se responsabiliza pelo conteúdo de outros websites (a) cujos endereços 
estejam disponíveis nas páginas deste website, ou (b) cujo endereço deste website esteja 
neles disponível. A Allink não garante o ressarcimento de quaisquer danos causados pelos 
websites nesse item referidos.

6.  Sobre troca de mensagens entre o usuário e a Allink por meio da Internet favor consultar 
a Política de Privacidade.

A Allink se reserva o direito de melhorar as funcionalidades deste website em função da 
análise e da consolidação das informações e sugestões colhidas e das oportunidades dessas 
para o conjunto de usuários do website. Mais informações sobre o uso das informações 
coletadas neste website, favor consultar a Política de Privacidade.

Salvo disposição em contrário, todo o conteúdo das páginas deste website, tais como 
informações, materiais, instrumentos, organização da página, gráficos e desenhos, pertencem 
à Allink ou a terceiros que licitamente cederam seu direito de uso.

Nota: Tendo acessado este website e quaisquer de suas páginas, o usuário terá aceitado automaticamente 
todos os Termos e Condições aqui estabelecidos. Portanto, favor cessar a navegação ou consulta pública 
das páginas deste website na eventualidade de não concordar com todos os Termos e Condições acima.

9.  Para fins administrativos, eventualmente a companhia poderá utilizar "cookies"(*), sendo 
que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para 
informá-lo quando eles estiverem acionados ou para evitar que sejam acionados.

10.  Outras importantes informações sobre os termos e condições de utilização deste 
website estão disponíveis em Condições de Uso.


