
Política de privacidade aceite de uso 

 

Ao acessar o site www.iendo.us, você concorda expressamente com os termos expostos 

nesta página. 

Caso haja a constatação de não cumprimento dos termos previstos, o I-ENDO, a seu 

critério exclusivo, poderá suspender temporariamente ou definitivamente o acesso ao site sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis para determinar o fim da prática indevida e/ou buscar a 

reparação de suas consequências. 

Tendo em vista o dinamismo das relações da internet, você aceita que esta Política de 

Privacidade possa ser modificada pelo I-ENDO em qualquer momento, bem como as facilidades 

por ela reguladas, independente de prévia notificação, sendo conveniente que você a consulte 

periodicamente para manter-se a par do assunto. 

 

Coleta de informações 

 

O I-ENDO poderá, eventualmente, coletar informações quando você solicitar o contato 

para receber mais detalhes sobre um determinado produto ou programação, ou enviar quaisquer 

dados – os quais não serão repassados a terceiros em respeito ao sigilo das informações, exceto 

sob força de lei ou de forma a proteger os direitos de propriedade do I-ENDO. 

 

O site também poderá utilizar “cookies” (arquivos de dados do seu computador) ou 

outras tecnologias similares e obter informações e relatórios sobre a sua visita ao mesmo, através 

de ferramentas que nos apontem quais partes do site despertam maior interesse ou ação 

enquanto usuário. Embora os “cookies” ajudem a aprimorar a experiência da visita ao site, você 

poderá bloqueá-los sempre que quiser, basta selecionar nas opções de configuração do 

navegador. 

 

Segurança 

 

O I-ENDO obedece a normas rígidas de segurança para manter a integridade dos seus 

dados e empenhará os seus melhores esforços para assegurar a confiabilidade, disponibilidade e 

qualidade das informações veiculadas através do site, proporcionando atualidade e exatidão dos 

dados. 

 

Contato 

 



 Entre em contato conosco através do site www.iendo.us ou pelo telefone (19) 98866-

4830 e-mail: sac@iendo.us para solucionar questões relacionadas aos conteúdos e site.  

http://www.iendo.us/
mailto:sac@iendo.us

