POLÍTICA DE PRIVACIDADE PLATAFORMA UNIFIQUE

Mediante este aviso, a UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.255.187/0001-08, localizada na
Rua Duque de Caxias, nº 831, Bairro Centro, Timbó, Estado de Santa Catarina, CEP 89120-000,
informa aos Usuários sua política de privacidade para que os Usuários determinem livre e
voluntariamente se desejam utilizar os serviços oferecidos pela UNIFIQUE, os quais são
requeridos na utilização dos serviços oferecidos no site ‘https://www.unifique.com.br’
(doravante Site), bem como podem ser requeridos quando da utilização dos Serviços ou através
de outros portais em parceria com a UNIFIQUE, além de redes sociais e aplicativos instalados
pelo Usuário.
A UNIFIQUE se reserva o direito a modificar a presente política para adaptá-la a alterações
legislativas ou jurisprudenciais, ou aquelas relativas às práticas comerciais. Em qualquer caso, a
UNIFIQUE publicará no Site, por meio desta página, as mudanças introduzidas, sendo que a
nova política de privacidade passará a ser válida imediatamente a partir da atualização da
página, cabendo ao Usuário consultá-la periodicamente.
No caso de utilização dos Serviços através de outros sites em parceria com a UNIFIQUE, a
presente Política de Privacidade será integralmente disponibilizada ao Usuário. Sempre que o
Usuário acessar, pela primeira vez, os serviços oferecidos pela UNIFIQUE, incluindo os
disponibilizados em outros portais, redes sociais e aplicativos instalados pelo Usuário, será
oportunizado a este a leitura da presente Política de Privacidade, cabendo a este realizá-la.
Os Dados Pessoais recolhidos pela UNIFIQUE serão objeto de tratamento automatizado, sendo
incorporados aos correspondentes registros eletrônicos de Dados Pessoais (doravante, o
"Registro"), dos quais a UNIFIQUE será titular e responsável. UNIFIQUE proporcionará aos
Usuários os recursos técnicos adequados para que estes possam, com caráter prévio, aquiescer
com esta Política de Privacidade ou com qualquer outra informação relevante antes de
prestarem seu consentimento sobre o armazenamento dos respectivos Dados Pessoais.
Salvo nos campos em que se indique o contrário, as respostas às perguntas sobre Dados
Pessoais são voluntárias, sem que sua falta implique em diminuição da qualidade ou quantidade
dos serviços correspondentes, ao menos que se indique outra coisa.
Os Dados Pessoais são aqueles capazes de identificar o Usuário de modo pessoal, tais como,
nome, endereço, e-mail, cartão de crédito e/ou número de telefone, e que não estão disponíveis
ao público. O Usuário garante que os Dados Pessoais fornecidos a UNIFIQUE são verdadeiros,
bem como que comunicará a UNIFIQUE qualquer modificação destes.

A UNIFIQUE somente compartilha os Dados Pessoais com outras empresas ou indivíduos
externos nas seguintes circunstâncias limitadas: (i) com o consentimento do Usuário, mediante
prévia e expressa autorização para o compartilhamento de todos os Dados Pessoais
confidenciais; (ii) mediante intimação/citação para prestar informações acerca do Usuário e/ou
Serviço diante de legislação vigente, normas regulamentares, processo judicial e/ou solicitação
governamental aplicável; para fazer cumprir os Termos de Uso aplicáveis, incluindo a

investigação de possíveis violações deste; (iii) detectar, impedir ou abordar de alguma outra
forma questões técnicas, de fraude ou de segurança; e/ou (iv) proteger os direitos, as
propriedades ou a segurança da UNIFIQUE, seus Usuários ou o público, conforme solicitado
ou permitido por lei.
O armazenamento dos Dados Pessoais pela UNIFIQUE visa facilitar os Serviços para o
Usuário, inclusive fornecendo informações acerca dos Serviços utilizados anteriormente pelo
mesmo, mediante fácil e rápido acesso.
O Registro e a utilização eletrônica dos Dados Pessoais pela UNIFIQUE têm como finalidade o
estabelecimento de vínculo contratual ou, se for o caso, a gestão, administração, prestação,
ampliação e melhoramento do Serviço aos Usuários, bem como a adequação do Serviço às
preferências e gostos dos Usuários, a criação de novos serviços correlacionados, o envio de
atualizações do Serviço, o envio, por meios tradicionais e/ou eletrônicos, de informações
técnicas, operacionais e comerciais relativos ao Serviço oferecido pela UNIFIQUE e por
terceiros, atualmente existentes ou a serem criados no futuro. A finalidade do Registro e do
tratamento eletrônico dos Dados Pessoais inclui, igualmente, o envio de formulários de
pesquisas, os quais o Usuário não fica obrigado a responder.
Para correta observância da legislação brasileira, a UNIFIQUE se compromete a corrigir
prontamente quaisquer alterações relativas aos Dados Pessoais do Usuário. Para tanto, o
Usuário deverá informar à UNIFIQUE toda mudança nos respectivos dados.
O Usuário fica ciente, desde já, que a divulgação de seus Dados Pessoais por sua própria conta
aos demais Usuários ou terceiros isenta a UNIFIQUE de qualquer responsabilidade pelos danos
que, porventura, o Usuário venha a ter diante de sua conduta.
A UNIFIQUE tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à segurança na proteção de
dados e procura instalar todos os meios e medidas adicionais para evitar a perda, mau uso,
alteração, acesso não autorizado ou subtração indevida dos Dados Pessoais recolhidos. Não
obstante, o Usuário deve estar ciente de que as medidas de segurança relativas à Internet não são
integralmente infalíveis.
Não obstante o descrito acima, havendo solicitação formal, por qualquer Autoridade Pública,
devidamente fundamentada, o Usuário autoriza expressamente a UNIFIQUE a encaminhar os
dados cadastrais solicitados, independente de notificação prévia ao Usuário.
A UNIFIQUE utilizará "cookies" quando um Usuário utilizar o site. Os "cookies" que são
utilizados nos sites e nas páginas web se associam unicamente com o navegador de um
determinado computador, não proporcionando referências que permitam deduzir o nome e
sobrenomes do Usuário. Para utilizar os serviços da UNIFIQUE, é necessário que o Usuário
permita a recepção de "cookies" enviados pela UNIFIQUE. Os "cookies" que são utilizados nos
sites e páginas web serão instalados pela UNIFIQUE, os quais são originados dos distintos
servidores operados por esta, ou a partir dos servidores de terceiros que prestam serviços e
instalam "cookies" para a UNIFIQUE (como, por exemplo, os “cookies” que são empregados
para prover serviços de publicidade ou certos conteúdos através dos quais o Usuário visualiza a
publicidade ou conteúdos em tempo, número de vezes e forma pré-determinados).

Se o Usuário tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, poderá entrar em contato
com UNIFIQUE através do endereço eletrônico: faleconosco@redeunifique.com.br.

