
Declaração de Privacidade e Cookies 
A IB Software está empenhada na proteção da sua privacidade neste Web 
Site. Leia atentamente a presente Declaração de Privacidade e Cookies para 
entender o modo como coletamos e utilizamos os seus dados pessoais. 

Generalidades 

A Declaração de Privacidade e Cookies aplica-se a todas as informações 
pessoais coletadas e utilizadas pela entidade IB Software responsável pela 
parte pertinente do Web Site. A Declaração de Privacidade e Cookies baseia-
se nas Normas Corporativas Obrigatórias da IB Software para Dados de 
Clientes, Fornecedores e Parceiros de Negócios. A entidade IB Software que é 
responsável pela parte relevantes do Web Site está adiante designada como 
“IB Software”. 

A IB Software respeita sua privacidade e cumpre as disposições da legislação 
de privacidade. 

Cookies 

Apenas deveremos armazenar os denominados “cookies” no seu computador 
quando você tiver dado seu consentimento clicando no(s) botão(ões) 
adequado(s) durante sua visita ao nosso Web Site. Os cookies são pequenos 
arquivos de texto que o seu navegador armazena localmente no computador. 
Os cookies nos permitem reconhecer o seu computador sempre que nos 
visita. Ao fazer isso, a IB Software visa aprimorar a facilidade de utilização do 
Web Site e de ajustá-lo às suas necessidades. A maioria dos navegadores da 
Internet está definida para aceitar automaticamente estes cookies. 

O tipo de informações pessoais que recolhemos em consequência de um 
cookie é específico do seu computador e poderá incluir o endereço do 
Protocolo de Internet (IP), a data e a hora do seu acesso ao nosso Web Site e 
que partes do Web Site você visitou. Coletamos as informações anteriores 
para monitorar a utilização e a utilidade do nosso Web Site, para efeitos 
estatísticos e para lhe enviar informações sobre a nossa empresa e os nossos 
(novos) produtos e serviços, que vão ao encontro dos seus interesses. 
 
Você pode configurar o seu navegador para que este o avise do recebimento 
de um “cookie” ou para recusar o seu recebimento. Ao alterar as 
configurações , você pode também determinar que seu navegador não irá 



aceitar cookies deste Web Site. Esteja ciente  para o fato de, em caso de 
recusa, poder deixar de utilizar todas as possibilidades e recursos do nosso 
Web Site. 

Google Analytics 

Atualmente, estamos usando o Google Analytics para analisar a audiência do 
site e melhorar nosso conteúdo.  O Google Analytics não recolhe nenhuma 
informação pessoal. Para maiores informações sobre a política de privacidade 
do Google Analytics, acesse: Google Analytics 

Coleta de dados, fins e destinatários 

Coletamos dados pessoais quando eles nos são fornecidos por você (por ex. 
Nome, endereço, CEP, cidade, telefone e endereço de e-mail), através do 
registro, preenchimento de formulários ou e-mails, como parte do envio de 
uma encomenda de produtos ou serviços, pedidos de informação, solicitações 
ou outras situações em que você tenha optado em nos fornecer informações 
pessoais. 

Os seus dados serão processados para efeitos da concretização de qualquer 
contato entre você e a IB Software, da satisfação de um pedido seu de 
informações ou aconselhamento, do cumprimento de requisitos 
regulamentares ou legais, do fornecimento do melhor serviço possível ou do 
envio de informações sobre a nossa empresa e os nossos (novos) produtos ou 
serviços, que vão ao encontro dos seus interesses. 

Nós divulgamos as suas informações para terceiros? 

Os dados coletados por nós em hipótese alguma será compartilhado ou 
disponibilizado a terceiros. 

Sites vinculados 

Chama-se a atenção para o fato de a presente Declaração de Privacidade e 
Cookies IB Software não se aplicar também a outros Web Sites não IB 
Software: 

• se você acessar esses sites utilizando um link no nosso Web Site; ou 

• se você usar o link para o nosso site através de outro Web Site. 
. 



A qualquer momento você pode contestar o uso dos seus dados para 
finalidades de marketing direto. 

Período de retenção 

A IB Software não irá reter os dados pessoais que forem obtidos através deste 
Web Site por um período maior do que o necessário. 

Como nós protegemos os seus dados? 

A IB Software trata os seus dados pessoais com o máximo de cuidado. Nós 
adotamos diversas medidas técnicas e organizacionais para proteger os seus 
dados pessoais contra perda ou uso inadequado. Dessa forma, protegemos 
os nossos sistemas em conformidade com os controles de segurança 
aplicáveis das normas de segurança da informação. 

 


