TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Direitos reservados e propriedade intelectual
Este website, suas páginas, as telas que apresentem as páginas, as informações
e os materiais nelas contidos e sua distribuição e composição, salvo se indicado de outra
forma, são de propriedade da INFOX Comércio e Prestadora de Serviços S.A.
Todos os direitos são protegidos por direitos autorais, marcas registradas e
marcas de serviços, pautados na legislação brasileira. Você concorda em observar todas
as leis aplicáveis, assim como quaisquer notificações ou restrições adicionais contidas
no website [http://infoxnet.com.br].
Como condição para o uso deste website, o usuário garante à INFOX e reconhece
que o website ou o seu conteúdo não serão utilizados para nenhum propósito que seja
ilegal ou proibido por nossa política de Termos e Condições, notificações ou por
qualquer legislação aplicável.

Consulta à Política de Privacidade INFOX
A Política de Privacidade da INFOX se aplica unicamente às informações
coletadas através do site http://infoxnet.com.br e pode ser consultada a qualquer
momento pelo endereço: http://infoxnet.com.br/privacidade.

Segurança no tratamento dos dados
A INFOX se compromete a aplicar as medidas técnicas cabíveis para garantir a
segurança

e

proteção

dos

dados

informados

em

nosso

ambiente

[http://infoxnet.com.br]. Desta forma, garantimos o tratamento dos dados pessoais
fornecidos com confidencialidade, dentro dos limites legais estabelecidos.

Termos e condições de uso dos aplicativos INFOX
1) O conteúdo dos aplicativos é da exclusiva responsabilidade da INFOX Comércio e
Prestadora de Serviços S.A., e isto inclui sua atualização, manutenção e possíveis
modificações ao longo do tempo.
2) Tanto o aplicativo disponibilizado para a solução de meios de pagamentos como
nosso serviço de chatbot, utilizarão seus dados somente dentro do escopo desta relação
contratual e, em particular, observará os regulamentos de proteção de dados. Desta
forma, a INFOX se compromete a garantir o cumprimento da proteção de dados por
seus funcionários e subcontratados.

Contato com a INFOX
Caso você tenha dúvidas ou reclamações sobre este documento, entre em
contato pelo e-mail marketing@infoxnet.com.br.
A presente versão dos Termos e Condições de nosso site foi atualizada pela
última vez em setembro de 2019, no entanto, a INFOX reserva o direito de modificar, a
qualquer momento, o site e o documento em questão, seja pela disponibilização de
novos conteúdos e funcionalidades, seja pela modificação ou exclusão dos já existentes.

