Política de Privacidade
A Vertra Capital mantém como confidenciais todas as informações que os clientes
compartilham com esta instituição. Ao se cadastrar neste site, o usuário fornecerá
à Vertra Capital informações pessoais capazes de identificá-lo individualmente ao
entrar nos domínios desta instituição. Tais informações serão recebidas e
armazenadas automaticamente em nossos servidores, juntamente com as
atividades advindas de seu navegador, incluindo seu endereço IP e informações
de cookies.
Ao final do processo de registro, o usuário deverá escolher uma senha e
identificação, passando a ser integralmente responsável por manter a
confidencialidade da senha e dessa identificação bem como por todas as
atividades que ocorram sob sua senha e/ou identificação. O usuário concorda em
(i) notificar imediatamente a Vertra Capital sobre qualquer uso não autorizado da
sua senha ou conta, ou qualquer outra quebra de segurança de que tome
conhecimento; e (ii) efetuar o logoff de sua conta de usuário ao final de cada
sessão e assegurar que esta não seja acessada por terceiros não autorizados. A
Vertra Capital não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do
descumprimento do disposto acima por parte do usuário.
A Vertra Capital não irá divulgar, vender ou alugar quaisquer de suas informações
pessoais a qualquer terceiro. No entanto, o usuário reconhece e concorda que a
Vertra Capital poderá divulgá-las se dessa forma determinar qualquer lei aplicável
ou, de boa fé, acreditar que a preservação ou a revelação seja necessária para:
1. cumprir com algum procedimento legal;
2. fazer cumprir termos aqui dispostos;
3. para responder reclamações de que o conteúdo aqui disponibilizado viole direitos
de terceiros;
4. para proteger direitos, propriedades, interesses ou manter a segurança da Vertra
Capital, dos clientes e do público em geral.
Se qualquer informação fornecida pelo usuário for falsa, incorreta, desatualizada
ou incompleta, ou caso a Vertra Capital tenha razões suficientes para suspeitar
que tais informações sejam falsas, incorretas, desatualizadas ou incompletas, a
Vertra Capital terá o direito em suspender ou cancelar imediatamente,
independente de notificação, o cadastro do usuário e recusar toda e qualquer
utilização, presente ou futura dos serviços disponibilizados, ou de parte deles. A
Vertra Capital se preocupa com a segurança e privacidade de todos os seus
clientes.

