POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A LQBLAB respeita a privacidade de todos os usuários que visitam o nosso site. Esta Política de
Privacidade descreve as informações que a LQBLAB pode coletar e como podemos usar essas
informações.
DADOS PESSOAIS
A LQBLAB não irá coletar nenhuma informação pessoalmente identificável sobre você (por exemplo, seu
nome, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail ("dados pessoais") através de nosso site, a
menos que você tenha nos fornecido voluntariamente.
Quando você nos fornece dados pessoais, podemos usar essas informações das seguintes maneiras,
salvo indicação em contrário: podemos armazenar e processar essas informações para entender melhor
suas necessidades e como podemos melhorar nossos produtos e serviços; nós (ou uma empresa de
cumprimento ou outro terceiro em nosso nome em conexão com uma promoção) podemos usar esta
informação para contatá-lo; e / ou podemos fornecer a outros terceiros informações agregadas - mas
não individuais - sobre visitantes ou usuários de nossos sites.
Nós não temos agora e não pretendemos vender, alugar ou comercializar dados pessoais sobre você
para terceiros.
CRIANÇAS
A LQBLAB não tem intenção de coletar dados pessoais de indivíduos menores de idade. Quando
apropriado, a Empresa instruirá especificamente as crianças a não enviar tais informações em nossos
sites e / ou tomará medidas razoáveis para garantir o consentimento dos pais para tal envio.
A LQBLAB incentiva todos os pais a instruir seus filhos no uso seguro e responsável de seus dados
pessoais enquanto usam a Internet.
INFORMAÇÃO ADICIONAL COLETADA AUTOMATICAMENTE
Em alguns casos, podemos automaticamente (ou seja, não por meio de registro) coletar informações
técnicas quando você se conecta ao nosso site que não é pessoalmente identificável.
Exemplos desse tipo de informação incluem o tipo de navegador da Internet que você está usando, o
tipo de sistema operacional do computador que você está usando e o nome de domínio do site a partir
do qual você se conectou ao nosso site.
INFORMAÇÕES COLOCADAS AUTOMATICAMENTE EM SEU COMPUTADOR – COOKIES
Quando você visualiza um de nossos sites, podemos armazenar algumas informações no seu
computador. Esta informação será na forma de um "Cookie" ou arquivo semelhante e pode nos ajudar de
várias maneiras. Por exemplo, os cookies nos permitem adaptar um site para melhor corresponder aos
seus interesses e preferências.
Com a maioria dos navegadores da Internet, você pode apagar cookies do disco rígido do computador,
bloquear todos os cookies ou receber um aviso antes que um cookie seja armazenado. Por favor,
consulte as instruções do seu navegador ou a tela de ajuda para saber mais sobre essas funções.

DIREITOS AUTORAIS


Todo o site, juntamente com seus produtos, designs, layout, fotos, textos e outros conteúdos são
de propriedade da LQBLAB.



É estritamente proibido:
a) copiar, distribuir ou divulgar qualquer material de nosso site, produtos e/ou serviços por
qualquer meio, caso excepcional você tenha autorização para usá-lo;
b) divulgar spam, correntes, ou outras formas de e-mail não solicitadas e não autorizada
c) tentar interferir ou comprometer a integridade ou segurança de qualquer parte de nossas
operações on-line;
d) realizar fraudes ou ocultar a sua identidade.

