Política de Privacidade
Radha Brasil Edições e Serviços Ltda. tem como premissa a manutenção da privacidade dos dados de
todos os seus clientes, inclusive na Internet. Queremos contribuir para que nossos clientes usufruam
de todos os nossos serviços on-line com toda a tranquilidade.
O documento descrito a seguir tem o objetivo de esclarecer os cuidados adotados pela empresa
para garantir a privacidade e a segurança de todos os usuários de seu Portal. Recomenda-se a leitura
periódica deste documento, que está sujeito a eventuais modificações.
É importante ressaltar que estas normas se aplicam, exclusivamente, aos domínios e sub-domínios
de sua responsabilidade, ficando a cargo das empresas vinculadas direta ou indiretamente ao seu
Portal o desenvolvimento de suas próprias políticas.
Seleções poderá utilizar-se de alguns recursos técnicos com o objetivo de aprimorar constantemente
seus serviços e de adequá-los cada vez mais às necessidades de seus clientes. Contudo, não serão
extraídos dados que possibilitem a identificação pessoal de seus usuários, exceto quando do
preenchimento espontâneo dos formulários dispostos no Portal.
Nas situações que necessitam de autenticação das ações efetuadas, poderá ser extraído o endereço
IP do computador do usuário. Seleções também poderá utilizar-se de cookies para obter apenas
informações de cunho técnico ou de navegação do Portal. Ainda assim, os cookies poderão ser
desabilitados pelo próprio usuário através da configuração de seus próprios navegadores, mais
conhecidos como browsers.
Existem alguns questionários dispostos no Portal nos quais os usuários poderão digitar seus dados.
Todos eles contemplam uma mensagem informando sua utilidade.
Nenhum compromisso de qualquer natureza será devido pelos usuários quando do cadastramento
nestas bases de dados, exceto nas situações em que isso for explicitamente avisado.
Seleções se reserva o direito de mesclar as informações sobre o comportamento dos usuários que
utilizam a seção de serviços de seu Portal, bem como os produtos/serviços que eles possuem e
outras informações que julgue pertinentes, de forma que o resultado obtido possa ser utilizado para
o envio de ofertas, malas-diretas informativas, entre outras aplicações para fins de marketing. Fora
estas situações e naquelas onde houver uma determinação legal ou judicial, Seleções não divulgará
ou comercializará qualquer informação sobre seus clientes a terceiros.
Seleções se empenha em oferecer informações exatas em seu Portal. Contudo, ela não se
responsabiliza pela idoneidade das informações de propriedade de terceiros, nem pela inadequação
do uso das mesmas aos objetivos particulares de seus usuários, bem como, ainda, por possíveis
lucros cessantes e/ou reparação de danos decorrentes do uso dessas informações.
Seleções se reserva o direito de alterar qualquer registro em seu Portal, sem prévio aviso a seus
usuários, bem como de manter o Portal inativo pelo período que julgar necessário.
Todos os materiais dispostos no Portal, como textos e imagens, são assegurados por direitos
autorais da marca, e são de propriedade da empresa ou de terceiros, cuja utilização é feita com a
devida autorização dos mesmos. Em caso de uso indevido, o responsável sofrerá as penalidades
legais cabíveis.

Nenhum material contemplado em seu Portal poderá ser utilizado sem a autorização por escrito de
Seleções, exceto os arquivos disponíveis para download. Não será admitida a reprodução total ou
parcial das informações deste Portal, constituindo-se crime o uso indevido dos mesmos.
Seleções possui um canal de comunicação para o envio de dúvidas, críticas ou sugestões referentes
aos serviços prestados pela empresa. Este canal também é reservado para a comunicação de fatos
que possam, de uma maneira ou outra, violar alguma das normas explícitas nesta política, bem
como comprometer a segurança de seu Portal.

Glossário de termos utilizados:
Usuários
São considerados usuários todo e qualquer visitante do Portal www.selecoes.com.br,
www.concorrendo.com.br, www.etapafinal.com.br, www.ultimaetapa.com.br,
www.perfilselecoes.com.br, www.selecoesbrasil.com.br, www.mktparceiros.com.br,
www.parceirosmkt.com.br, www.centraldocliente.selecoes.com.br e de seus sub-domínios,
contratantes ou não dos serviços oferecidos.
Domínios
Endereços eletrônicos de identificação de pessoas físicas e/ou jurídicas na Internet (ex:
www.selecoes.com.br; www.concorrendo.com.br).
Sub-domínios
Endereços eletrônicos derivados dos domínios (ex.: https://services.selecoes.com.br).
IP (Internet Protocol)
Código numérico atribuído ao computador do usuário pelo seu provedor de acesso à Internet,
permitindo a sua identificação única na Rede Mundial de Computadores (World Wide Web).
Cookies
Pequeno arquivo que possibilita o rastreamento de algumas informações sobre o microcomputador
dos usuários do Portal.
Caso não deseje mais receber nossos emails, clique nos links de cancelamento localizados no topo e
no rodapé de todos os e-mails enviados por Seleções.
Em caso de dúvidas ou sugestões, por favor, entre em contato pelo email
atendimento@selecoes.com.br ou pelo Fale Conosco.

