Política de Privacidade – Portal Fisioesporte
Nós da Fisioesporte, estamos cientes da confiança depositada em nós
e da responsabilidade que na proteção de sua privacidade. Como parte
dessa responsabilidade, informamos que as informações coletadas em
quanto você usa os nossos serviços são utilizadas apenas para aprimorar a
sua experiência. Essas informações estarão sendo enviadas somente ao
sites administrador do Portal Fisioesporte, a não ser que seja indicado de
forma diferente. Alguns parceiros, patrocinadores, anunciantes e demais que
sejam acessados através do Portal Fisioesporte, poderão solicitar
informações financeiras e/ou pessoais suas, neste caso como esse essas
informações não estarão sendo enviadas diretamente ao nosso site, mas sim
enviada a terceiros, o Portal Fisioesporte se isenta de qualquer
responsabilidade pela utilização e manejo dessa informação, não se
encaixando na nossa política.
Algumas informações pessoais são obtidas quando você se registra.
Durante o processo de registro perguntas como: seu nome, endereço de email, endereço residencial, telefones para contato, entre outras informações
de cunho pessoal e profissional. Quanto mais informações corretas você
fornecer , melhor será a personalização da sua experiência.
A Fisioesporte pode utilizar "cookies" quando um usuário tem acesso
às páginas e sites do Portal. Estes "cookies" associam-se unicamente com o
navegador de um determinado computador, não proporcionando referências
que permitam deduzir o nome e sobrenomes do Usuário e/ou Assinante,
tornando assim possível que a Fisioesporte reconheça imediatamente os
Usuário que tenham se registrado em uma utilização, o que permite que não
tenham que se registrar a cada nova visita. O Usuário tem a possibilidade de
configurar seu navegador para ser avisado, na tela do computador, sobre a
recepção dos "cookies" e para impedir a sua instalação no disco rígido. As
informações de como realizar esta configuração estão disponíveis nos
manuais/guia de ajuda do próprio navegador.
O Portal Fisioesporte possui diversos colaboradores e/ou
patrocinadores, que também criam sorteios e promoções, oferecendo
inúmeros bens e/ou serviços através de sites que são acessados dentro do
ambiente virtual da Fisioesporte.com.br. As informações que você fornece
quando visita e/ou completa transações nesses sites são obtidas por esses
parceiros e/ou patrocinadores, estando assim sujeitas às suas próprias
práticas de obtenção e uso de dados, sem que caiba qualquer
responsabilidade à Fisioesporte pelo manuseio destas informações.
O Portal Fisioesporte não tem como prática a divulgação de
informações que possam identificá-lo, salvo quando autorizado por você ou
em circunstâncias previstas nesta presente política. Em alguns casos, essa
identificação será necessária, caso você adquira um determinado produto ou
serviço ou ganhe um prêmio cuja entrega, para ser feita, necessite de suas

informações pessoais. A identificação também pode ser pedida para que uma
determinada transação comercial possa ser concluídas. A revelação dos seus
dados poderá ainda acontecer devido a exigências legais. Podemos revelar
suas informações pessoais quando exigido por Lei e com objetivos
administrativos ou outros que considerarmos essenciais para manter e
aprimorar nossos serviços; Sob acordos de confidencialidade e demais
instrumento contratuais, Fisioesporte pode comparar informações do usuário
com dados de terceiros. Além disso, a Globo.com pode divulgar estatísticas
(como por exemplo, 70% dos nossos usuários são fisioterapeutas do sexo
masculino) agregadas para grupos de usuários com o objetivo de descrever
melhor nossos serviços para prováveis parceiros, anunciantes etc., bem
como tendo em vista outros objetivos legais.
Suas informações pessoais podem ser divulgadas pela Fisioesporte a
alguns parceiros, patrocinadores, anunciantes e demais. Porém, nesses
casos, você será consultado previamente antes mesmo de a coleta ou
transferência de dados ser feita. Os detalhes do uso compartilhado podem
ser encontrados nos contratos de uso específicos e também nas regras das
promoções. Alguns ou todos os dados coletados durante uma promoção
realizada pela pelo Portal Fisioesporte podem ser compartilhados com um
patrocinador, porém, se o compartilhamento desses dados possam identificalo, você será informado antes.
Durante o registro, se você indicou que está interessado em receber
ofertas ou informações da Fisioesporte e de nossos parceiros, poderemos
ocasionalmente enviar a você mensagens, via e-mail, sobre os nossos
produtos e serviços que possam interessá-lo. Somente a Fisioesporte enviará
a você essas comunicações e somente se você indicou que não tem objeção
contra essas ofertas, o que descaracteriza um e-mail do tipo “spam”. Caso
não deseje mais receber esses informativos via e-mails, basta dizer-nos ao
fornecer suas informações pessoais, ou, a qualquer momento, alterar suas
informações cadastrais, selecionando a opção de não receber mais essas
comunicações.
Esta Política de Privacidade pode ser alterada periodicamente, porém isto
não reduzirá os seus direitos sem o seu consentimento explícito. Todas as
laterações da Política de Privacidade serão publicadas nesta página e, se as
alterações forem significativas um aviso com mais destaque sera colocado, e
incluindo, para alguns serviços, nossos usuários serão notificação por e-mail
sobre as alterações da nossa Política de Privacidade. As versões anteriores
desta Política de Privacidade permaneceram arquivadas para consultas
futuras.

