DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Dados pessoais
Todos os dados pessoais fornecidos pelo usuário no momento de seu cadastro ou que venham a ser
solicitados posteriormente, a este título, permanecerão sigilosos e não serão repassados a quaisquer
parceiros do site, exceto quando essas informações forem indispensáveis para o processamento de
compras e de entregas.
Em outras situações, o editor apenas poderá transmitir os dados pessoais a terceiros quando o usuário
permiti-lo expressamente ou quando presentes as hipóteses legais previstas no Direito brasileiro, tais como
a requisição judicial.
É de responsabilidade do editor a garantia de confidencialidade dos dados pessoais fornecidos pelos
usuários, devendo proteger o site contra tentativas de violações ou acessos clandestinos à sua base de
dados.

2. Dados de navegação
O site recorre eventualmente às técnicas de "cookies", que lhe permitem analisar as estatísticas e as
informações sobre a navegação do usuário. Podem ser fornecidos, por exemplo, dados sobre o dispositivo
utilizado pelo usuário e o seu local de acesso. Esta coleta de informações busca melhorar a navegação,
para o conforto do usuário, ao permitir apresentar-lhe serviços personalizados, de acordo com suas
preferências.
Estes dados de navegação poderão, ainda, ser compartilhados com eventuais parceiros do site, buscando
o aprimoramento dos produtos e serviços ofertados ao usuário.
O usuário poderá se opor ao registro de "cookies" pelo site, bastando desativar esta opção no seu próprio
navegador ou aparelho. Por outro lado, a desativação deste registro poderá afetar a disponibilidade de
algumas ferramentas e alguns serviços do site.

3. DAS OFERTAS E PRODUTOS
Por intermédio do site www.meuma.com.br, o editor fornece ao cliente uma plataforma de produtos,
serviços e outros um comércio e facilitação online. O Site não se responssabilisa por qualquer negociação
ilicita ou por qualquer vicio de transação, produtos e serviços que estão descritos e apresentados nas
plataformas deste, não se responsabiliando ainda por qualquer vicios de línguagem, características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança do usuário.
Os produtos e serviços são colocados à venda e apresentadas somente pelo o usuário do Site. O vendedor
e fornecedor se reserva o direito de modificar os preços dos produtos e serviços a qualquer momento,
publicando-os no site.
Serão aplicadas as tarifas de impusionamentos dos produtos e serviços, somente se o usuaria o assim
desejar e contratar.
O pagamentos e transações de produtos e serviços dentro dos negocios realizados no site, serão
responsabilidae apenas do usuário.

O prazo de entrega dos produtos ou dos serviços adquiridos no site www.meuma.com.br será

de

responsabilidade somente do usuario.

4. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Em caso de dúvidas, sugestões ou problemas com a utilização do sitewww.meuma.com.br, o usuário
poderá contatar diretamente o seu serviço de atendimento, através do endereço de G-mail:
suporttecma@gmail.com (mudar depois) bem como do telefone: 0800.5050 (ficticio) Estes serviços de
atendimento ao usuário estarão disponíveis nos dias e horários comerciais.

5. DAS SANÇÕES
Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, o editor do site www.meuma.com.br poderá, a qualquer
momento, advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário:
a) que descumprir quaisquer dos dispositivos contidos no presente instrumento;
b) que descumprir os seus deveres de usuário;
c) que praticar atos fraudulentos ou dolosos;
d) cujo comportamento constitua ou possa vir a importar ofensa ou dano a terceiro ou ao próprio site.

6. DO DIREITO APLICÁVEL E DO FORO
Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado integralmente o
Direito brasileiro, notadamente a sua legislação consumerista (Lei 12.965 de 23 de Abril de 2014, Lei 8.078
de 11 de Setembro de 1890 e Codigo Civil Brasileiro).
Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede do editor do
site.
Seja bem-vindo(a)!
A equipe do site www.meuma.com.br lhe deseja uma excelente navegação!

