Termos de Uso
1. Ao acessar ao site https://joaodecampos.com.br da empresa PIOLI & CIA
LTDA., você concorda em cumprir estes termos de uso, todas as leis e
regulamentos aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está
proibido de usar ou acessar este site.
2. Em nosso site, clicando no item “Necrologia”, subitem “ Visitar Memorial” é
concedida permissão para inserir mensagens de conforto para os familiares
do(a) falecido(a) e inserir fotos registradas com o(a) falecido(a), apenas para
expressar seus sentimentos pessoais, sem qualquer finalidade comercial.
3. Para conservar a idoneidade da empresa PIOLI & CIA LTDA., você não pode:
a) se passar por outras pessoas ou fornecer informações imprecisas;
b) fazer algo ilícito, enganoso, fraudulento, discriminatório e não autorizado;
c) fazer algo que interfira ou afete a operação pretendida do serviço;
d) publicar informações particulares ou confidenciais, nem fazer algo que
viole os direitos do(a) falecido(a), de seus familiares ou de terceiros;
e) carregar vírus ou códigos mal-intencionados, nem fazer algo que possa
desativar, sobrecarregar ou afetar o funcionamento adequado ou a
aparência do nosso site.
Podemos automaticamente remover ou restringir o acesso a conteúdo que viole
essas disposições.
4. É política da empresa PIOLI & CIA LTDA. respeitar a sua privacidade em
relação a qualquer informação sua que possamos coletar no
site https://joaodecampos.com.br, e outros sites que possuímos e operamos.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas
para lhe fornecer um serviço. Fazemo-lo por meios justos e legais, com o seu
conhecimento e consentimento. Também informamos por que estamos
coletando e como será usado. Apenas retemos as informações coletadas pelo
tempo necessário para fornecer o serviço solicitado. Quando armazenamos
dados, protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis para evitar
perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados.
5. Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou
com terceiros, exceto quando exigido por lei. O nosso site pode ter links para
sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de que não temos
controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar
responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. Você é livre para
recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não
possamos fornecer alguns dos serviços desejados. O uso continuado de nosso
site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno de
privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como
lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contato
conosco.

6. Declaramos que não somos responsáveis pela conduta adotada ou por
qualquer conteúdo que insiram no site. Em nenhum caso a empresa PIOLI & CIA
LTDA. e/ou seus colaboradores serão responsáveis por quaisquer danos
(incluindo, sem limitação, danos por perda de dados, danos materiais e morais)
decorrentes do uso ou da incapacidade de usar os comandos disponíveis no site
(publicação de mensagens e fotos).
7. A empresa PIOLI & CIA LTDA. pode revisar estes termos de serviço do site a
qualquer momento, sem aviso prévio. Ao usar este site, você concorda em ficar
vinculado à versão atual desses termos de serviço.
8. Estes termos e condições são regidos e interpretados de acordo com as leis
vigentes, protegido por direitos autorais e você se submete irrevogavelmente à
jurisdição exclusiva do Foro da localidade da empresa.
Estes termos estão efetivos a partir de Agosto/2020.

