Política de privacidade
O Site Rentagro Consultoria em Agronegócio leva em consideração a importância da privacidade
de nossos visitantes deixando aqui claro como são utilizadas todas as informações e dados
eventualmente recebidos.
Nós reconhecemos e garantimos que em hipótese alguma serão divulgados qualquer tipo de
dado eventualmente enviado à nós seja por formulário, e-mail, ou qualquer outro meio.
Dos Cookies
Sites da web recebem Cookies e Web Beacons quando o usuário acessa as páginas, dados estes
que são instalados automaticamente e originados dos próprios servidores que hospedam todo
conteúdo e também de servidores de terceiros que operam este site.
O site da Rentagro Consultoria em Agronegócio exibe publicidade de terceiros que também
podem receber dados quando o clique é evidente, tornando-se responsabilidade do site em
questão a privacidade de seus dados cabendo à você procurar pela mesma.
Dos Registros
Assim como acontece com Cookies e Web beacons, também recebemos registros de endereço
IP, e seu ISP dependendo do provedor utilizado. Estes dados geralmente são utilizados apenas
como “dados estatísticos” com base em local, data, e número de visitas e/ou visualizações
recebidas de um determinado ip/isp. Tais registros também podem ser utilizados pelos banco
de dados das publicidades aqui exibidas para a dissipação de anúncios com base em interesses
como é o caso do próprio Google Adsense.
Direito de não fornecer seus dados
Você como visitante e pessoa física ou jurídica tem o controle da própria privacidade, podendo
a qualquer momento utilizando as funções de seu próprio navegador para “navegar
anonimamente”. Porém, deve ter estar ciente de que alguns serviços deste e de outros sites
poderão não funcionar corretamente devido a ocultação destes dados como é o caso de
sistemas de login, formulários, exibição de anúncios irrelevantes ao seu gosto entre outros.
Você também tem o direito de entrar em contato para que seus dados enviados através de
formulários sejam alterados ou excluídos de nossas bases de dados, como é o caso de feeds de
notícias enviados por e-mails. E assim como os cookies e web beacons estes dados também não
serão vendidos, doados ou publicados para pessoa sendo física ou jurídica.

