Política de Privacidade Coopervale
Bem-vindo ao website da Coopervale. Ao acessar este website você concordará com os
termos e condições de uso e segurança expressos nesta Política de Privacidade.
A presente Política de Privacidade objetiva regular a disponibilização de informações
institucionais, newsletters e clipping sobre a Coopervale. Os conteúdos presentes nesse website
são produzidos pelos profissionais que integram a equipe da Coopervale, juntamente com o
departamento externo de comunicação e marketing.
Esta declaração de privacidade, assim como quaisquer outros avisos de privacidade
dispostos em nossas páginas, afirmam o compromisso da Coopervale em proteger os dados
cadastrais e informações sigilosas fornecidas por usuários durante a navegação na presente
plataforma digital. A Coopervale não registra suas informações pessoais, a não ser que você as
forneça voluntariamente por meio do cadastro no site.
Este site poderá conter links e conexões com outros websites aos quais não se aplica
esta Política de Privacidade. Desta forma, recomenda-se a leitura integral das respectivas
políticas desses sites antes de conceder informações pessoais.
Esta Política de Privacidade pode passar por atualizações constantes, sem aviso prévio.
Visando a transparência, este documento estará sempre disponível neste website para a
consulta.
Uso das Informações
As informações coletadas em nosso website são de uso exclusivo da Coopervale, com a
finalidade de aprimorar constantemente nossos serviços de segurança e facilities. Seguem as
premissas básicas sobre o uso de informações:
• A Coopervale não venderá suas informações pessoais a terceiros ou as utilizará sem a sua
prévia autorização.
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• Todas as informações fornecidas por você não serão utilizadas para finalidades de
marketing ou outra forma de comunicação que não tenha sido solicitada ou permitida
previamente.
• Seus dados serão armazenados em mecanismos com segurança apropriada e seguindo as
melhores práticas.
• A Coopervale somente divulgará as informações pessoais coletadas de seus usuários, sem
aviso prévio, caso haja formal determinação legal ou judicial.
As premissas básicas citadas acima são aplicáveis para todas as ramificações/ abas do
presente site, em especial, para o hotsite do serviço denominado Coopervale Clean.
Como nós protegemos suas informações pessoais
A Coopervale adota técnicas atuais e adequadas de segurança, visando garantir a
proteção e o sigilo das informações pessoais fornecidas pelos usuários, contudo, nenhuma
transmissão de dados pela internet é totalmente garantida e segura contra a ação de “hackers”.
Desta forma a Coopervale não garante que as informações pessoais fornecidas estarão 100%
protegidas contra tais invasões.
Todo o conteúdo disposto neste website está amparado e resguardado pela lei que rege
os direitos de propriedade privada. Desta forma, a utilização, modificação, reprodução ou
apropriação indevida por terceiros dos conteúdos, tais como informações, materiais e imagens
institucionais das páginas deste website, sem o prévio consentimento e autorização da
Coopervale, mesmo com a citação de fonte é considerado expressamente proibido (Lei
9.610/98). Ainda resguardados por essa lei, não será permitido a criação de trabalhos adaptados
para propósitos comerciais / públicos dos conteúdos aqui desenvolvidos.
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