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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Termoparts respeita a sua privacidade. 

Esta política de privacidade foi criada para esclarecer aos nossos visitantes 

sobre a forma de utilização das informações fornecidas ao nosso website. Esse 

esclarecimento garantirá a sua navegação segura pelas páginas deste website. 

Nenhuma informação pessoal de nossos visitantes é armazenada 

neste website, e por essa razão não existe o risco de sua comercialização e/ou 

troca com terceiros. Os dados fornecidos por nossos visitantes em nosso 

Formulário de Contato são utilizados apenas para envio das informações 

solicitadas pelo usuário, e não são utilizados para nenhum outro objetivo. 

Também não utilizamos o seu endereço de e-mail para distribuir mensagens não 

solicitadas, de forma individual ou em massa. 

Além das informações de nome, e-mail e telefone, fornecidas em nossa Página 

de Contato, utilizadas exclusivamente para encaminhamento (preferencialmente 

por e-mail) das informações solicitadas no campo mensagem, nenhuma outra 

informação é solicitada ou deve ser fornecida pelo usuário. 

Não utilizamos nenhum outro dado coletado para fins comerciais. Os dados 

de navegação, coletados automaticamente, são utilizados única e 

exclusivamente para fins de estatística, como por exemplo, para saber quantos 

acessos tivemos em nossas páginas, ou quais as seções mais procuradas e 

visitadas, e são características intrínsecas de qualquer website visitado na 

internet. 

Não temos qualquer parceria com empresas de publicidade virtual e/ou 

empresas que contratam espaços em nosso website, e ninguém está apto 

ou autorizado a entrar em contato com qualquer pessoa em nome de nossa 

empresa para oferecer o que quer que seja. 



Termoparts 
________________________________________________________________________ 

 
 Documento    Criado em Revisado em  Responsável Página 

TPP-014-18    Fev 2018   Fev 2019       TI  2 de 2 

 

 

Termoparts Equipamentos Industriais  
Itu – São Paulo – Brasil 
www.termoparts.com.br  

 

O seu navegador pode instalar cookies e/ou web beacons quando fizer um 

acesso às nossas páginas. Os cookies que podem ser utilizados associam-se 

(se for o caso) unicamente com o navegador de um determinado computador. 

Os cookies que são utilizados neste website podem ser instalados pelo mesmo, 

os quais são originados dos distintos servidores operados por este, ou a partir 

dos servidores de terceiros que prestam serviços. O usuário poderá pesquisar o 

disco rígido de seu computador conforme instruções do próprio navegador que 

utiliza para navegação na Internet. 

 O usuário tem a possibilidade de configurar o seu navegador para ser 

imediatamente avisado, na tela do computador, sobre a recepção 

dos cookies e para impedir a sua instalação no disco rígido.  

As informações pertinentes a esta configuração estão disponíveis em instruções 

e manuais do próprio navegador. 

O bloqueio destes cookies pelo usuário em nada afeta ou limita a sua 

navegação pelo nosso site, e é até recomendado por nós. 

Sempre que houver qualquer alteração em nossa Política de Privacidade, 

ela terá sido antecipadamente informada nesta página para total 

transparência de nossos usuários. 

 


