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política de privacidade
A Just FIT respeita a sua privacidade e garante o sigilo total das informações que você nos fornece.
Esse documento faz parte dos termos de uso e condições de navegação do nosso site e serve pra te ajudar a
entender mais sobre as regrinhas de obtenção, uso e armazenamento dos dados e informações que a gente
coleta de quem entra no nosso site.
Como obtemos seus dados:
1. Quando você faz o seu cadastro em nosso site ou na recepção da unidade.
2. Interagindo com as várias ferramentas do nosso site, e assim fornece voluntariamente suas informações.
3. Entrando em contato através do Fale Conosco.
Quais as informações coletadas e como são armazenadas:
Os dados coletados de cobrança são usados somente no processamento dopagamento dascompras efetuadas.
Guardamos apenas seus dados pessoais, tais como: nome, endereço, sexo, e-mail, telefone, CPF e RG.
Registramos o histórico de todas as transações efetuadas sob a forma de extrato disponível apenas para sua
consulta com acesso restrito por senha. Todos os dados e informações são armazenados em ambiente
seguro e criptografado e só podem ser acessados por pessoas autorizadas.
Como utilizamos as informações coletadas:
Seus dados são utilizados para aprimorar o nosso relacionamento e mantê-lo informado sobre os principais
acontecimentos relativos ao seu treino e plano de pagamentos.
Fazemos isso através do envio de e-mails, sms, telemarketing e correio. Seus dados nunca serão repassados
para qualquer outra empresa.
Caso queira, você poderá cancelar o recebimento dos nossos informativos através do link junto ao e-mail
quando receber o mesmo.
Segurança das informações:
Trabalhamos arduamente para manter protegidos todos os dados de nossos usuários da seguinte forma:
- Registro do endereço IP de todas as transações realizadas no site
- Criptografia dos nossos serviços usando SSL 128 bits (sigla em inglês que significa Camada de Soquete
Seguro, onde todas as transações são realizadas em ambiente seguro, através do endereço “https”)
- Certificação Digital, que atesta a segurança das transações em nosso site.
O que são cookies? E pra que servem?
Cookies são arquivos enviados para o seu computador do nosso site que servem pra identificar o computador e acompanhar as páginas navegadas e links clicados no site.
Eles (os cookies) nos ajudam a entender melhor o cliente, mostrando quais são as páginas que você mais
acessa e onde você mais clica, para que assim, possamos (com sua autorização) personalizar as suas páginas
e te mostra o que você mais gosta. Você poderá também bloquear os cookies a hora que não achar mais
conveniente;
O que são tags? E pra que servem?
Tags são maneiras de classificar as informações que estão no nosso site. Elas nos ajudam a entender o
comportamento online de quem entra no nosso site e também pode ser usadas pra entender a sua visita
em nosso site, coisas como: quais páginas você visitou, em quais links clicou e outras coisas que você fizer.
Com as tags podemos ter acesso ao seu endereço de IP, tipo de navegador, quanto tempo você ficou no
nosso site e quando nos visitou, nos nossos e- mails também podemos usar tags e cookies e eles nos
ajudam a entender se você abriu a mensagem, clicou em algum link, ou seja, como você interagiu com o
e-mail.
Atualização:
A presente Política de Privacidade pode sofrer alterações a qualquer momento e sem prévio aviso.
Caso tenha dúvidas ou sugestões em relação à nossa política de privacidade, entre em contato através do
Fale Conosco em nosso site: www.justfit.com.br.
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