
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO 

 

Para a Denver Impermeabilizantes – Denver Imper - privacidade é um tema muito sério e tratado 

com muita responsabilidade, por isso, solicitamos que todos os usuários deste site leiam 

atentamente essa política. 

Os usuários do nosso site podem acessá-lo para finalidades diversas, desde leitura sobre a 

funcionalidade de produtos, aplicabilidade, novidades, agenda de cursos oferecidos, contato 

sobre dúvidas, cadastramento, entre outros, sendo certo que em quaisquer usos, fica 

expressamente autorizado que a Denver Imper colete e armazene seus dados de navegação e 

suas informações pessoais, utilizando-os de acordo com o previsto nesta Política. 

Nossa Política de Privacidade explica quais informações que coletamos, por que as coletamos e 

como as utilizaremos. 

 

Informações pessoais 

Ao utilizar o site da Denver Imper, para quaisquer das finalidades mencionadas acima, serão 

coletadas informações pessoais que poderão incluir, entre outras, nome, endereço de e-mail, 

telefone para contato, empresa etc. Os dados informados pelo Usuário são de sua exclusiva 

responsabilidade. 

O seu nome do perfil poderá ser exibido nas aplicações disponibilizadas pelo site, apenas para 

identifica-lo e tornar cordial o tratamento da Denver Imper. 

Os dados pessoais informados pelo usuário não serão divulgados a terceiros, somente serão 

armazenados dentro de nossa própria plataforma, para uso exclusivo da Denver Imper. 

Os dados pessoais coletados poderão ser utilizados pela Denver Imper – exclusivamente - para 

fins estatísticos, convites para eventos, informativos etc.  

Apenas para fins de cumprimento de obrigações de natureza judicial, legal ou regulatória, as 

informações dos usuários podem permanecer armazenadas em nossos arquivos, mesmo após o 

encerramento de sua participação no site, caso seja necessário para evitar quaisquer alegações 

de fraudes ou uso indevido do site. 

Esta Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer tempo, devendo o usuário consulta-la 

periodicamente para que seja possível sua análise, concordando ou não com seus novos termos. 

 

Conteúdo do site  

O site terá conteúdo informativo, relacionado aos produtos e suas aplicabilidades, além de 

informações de interesse geral sobre novidades e lançamentos no mercado brasileiro, além da 

divulgação de vagas e oportunidades de emprego em nossa empresa e contato para 

esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

 



 

Em virtude de suas informações dinâmicas, é possível que o site apresente pequenos erros 

tipográficos.  

A Denver Imper não se responsabiliza por conteúdo de outras páginas da Internet que porventura 

vierem a ser acessadas a partir do seu site. 

 

Comunicação 

A comunicação com os seus clientes será feita com o intuito informativo para melhorar o 

relacionamento com a Denver Imper, melhor experiência na utilização de seu site, produtos, 

funcionalidades, eventos promocionais, para manter o relacionamento entre os participantes do 

site etc. 

As mensagens da Denver Imper serão enviadas apenas para o e-mail cadastrado pelo próprio 

usuário. A Denver Imper não coleta e-mails de listas de distribuições/discussão, sites não 

comerciais e não pratica qualquer tipo de compra ou venda de listas de e-mails. 

 

Compartilhamento de conteúdo nas redes sociais 

Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais disponíveis em nossas 

páginas, o usuário estará publicando o conteúdo por meio de seu perfil na rede selecionada, sem 

qualquer interferência ou coleta de dados de suas redes sociais. 

 

 

Sobre o cancelamento da assinatura e alteração/exclusão de informações pessoais 

Você poderá optar por não receber mais e-mails da Denver Imper, por isso, sempre enviaremos 

um link para cancelar a assinatura disponível em suas últimas linhas. Ao clicar nesse link você 

será automaticamente descadastrado da lista. 

Caso o usuário preencha novamente o formulário de cadastramento, os e-mails da Denver Imper 

voltarão a ser enviados e, portanto, a requisição de cancelamento deve ser feita novamente, caso 

o conteúdo de nossos e-mails não seja mais de seu interesse. 

Para alterar suas informações pessoais ou mesmo excluí-las do nosso banco de dados, basta 

enviar um e-mail para Denver Imper@Denver ImperDenver Imper.com.br  
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Cookies de navegadores 

A Denver Imper poderá, eventualmente, usar "cookies" para melhorar a experiência dos usuários. 

O navegador do usuário insere cookies no seu disco rígido para fins de manutenção de registros 

e às vezes para rastrear informações sobre eles. Os usuários podem optar por configurar seu 

navegador para recusar cookies, ou para alertá-los quando os cookies estão sendo enviados, 

mas com isso o Site pode não funcionar corretamente. 

 

Aceitação dos termos desta Política  

Ao utilizar nosso site, o usuário aceita os termos desta Política de Privacidade e seu uso 

continuado será considerado aceitação de todas as suas alterações. 

 

Contato com a Denver Imper 

Quaisquer dúvidas sobre nosso site, seu conteúdo ou modo de navegação, poderão ser 

esclarecidas através do e-mail Denver Imper@Denver ImperDenver Imper.com.br  

Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014) e sua Regulamentação 

(DECRETO Nº 8.771, DE 11 DE MAIO DE 2016) 
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