Política de Privacidade Ashcroft® Inc.
Compromisso de Proteção de Privacidade da Ashcroft
Proteger a segurança e a privacidade de suas informações Pessoais é importante para a Ashcroft, e para a
maneira com que conduzimos nossos negócios de acordo com a legislação sobre privacidade, proteção e segurança
de dados em nosso Web Site. Esperamos que a política resumida abaixo lhe ajude a compreender que tipo de
informações a Ashcroft pode coletar, como ela utiliza e protege essas informações e com quem ela pode vir a
compartilhá-la.

Dados Pessoais
Não vendemos, não alugamos e não disponibilizamos a terceiros qualquer dado pessoal (nome, endereço, número
de telefone e/ou fax, e-mail, etc.) enviado pelos usuários do nosso site. Não temos “parceiros comerciais” e não
compartilhamos com ninguém seus dados.

Dados Não Pessoais
A Ashcroft recorre a informações estatísticas não pessoalmente identiﬁcáveis a ﬁm de identiﬁcar o perﬁl de
nossos usuários e melhorar nosso site, para melhor atender às suas expectativas. Utilizaremos seus dados
pessoais e não pessoais apenas no interior de nossa empresa, para nossos cadastros internos, os quais não serão
divulgados. Seus dados pessoais ou não pessoais também poderão ser utilizados de forma geral, em relatórios
relacionados ao perﬁl dos usuários do site, os quais poderão ser divulgados no próprio site ou em outra mídia.
Nesses casos, não será possível identiﬁcar usuários especíﬁcos, já que a divulgação será sobre as características
gerais de nossos usuários, como por exemplo, o percentual de usuários por ramo de atividade, cargos, tipos de
solicitações, etc. Você somente receberá boletins ou material promocional da concessionária se previamente
se inscrever para tanto. Seu simples cadastro em nosso site não será interpretado como uma solicitação para
receber esse material. Os usuários cadastrados, terão direito a retiﬁcação e eliminação dos dados fornecidos,
o que poderá ser feito por escrito através de e-mail.

“Cookies” - Informações Alocadas Automaticamente em seu Computador
O que é um “Cookie”?
Um “cookie” é um pequeno texto que um servidor Web pode armazenar no disco rígido do seu microcomputador.
Os “cookies” permitem que um site Web armazene informações na sua máquina, para depois resgatá-las. Se o
tempo de vida desse texto foi ajustado para um período maior do que o tempo que você gastar no site, ele será
salvo para referência futura. Você pode apagá-lo a qualquer momento da sua máquina, e também pode fazer
um ajuste no seu navegador Web para que ele não seja aceito. Um “cookie” não é um programa, portanto não
pode fazer algo ao seu computador.
A Ashcroft poderá valer-se de “Cookies”, com a ﬁnalidade especíﬁca de facilitar sua navegação por nosso site.
Não serão enviados “cookies” que possam ser vistos por terceiros ou que de qualquer forma exponham a suas
opções a terceiros.

Segurança
Dados de identiﬁcação pessoal são mantidos de maneira segura. Somente os funcionários autorizados da Ashcroft terão acesso aos dados de identiﬁcação pessoal. A Ashcroft toma as devidas preocupações para garantir a
segurança de suas Informações Pessoais e se esforça em mantê-las atualizadas. Protegemos cuidadosamente suas
Informações Pessoais de perdas, destruição, falsiﬁcação, manipulação e acesso ou divulgação não autorizados.

Crianças
Nenhuma Informação Pessoal deverá ser fornecida ao Web Site da Ashcroft por crianças sem o consentimento de
seus pais ou responsáveis. A Ashcroft incentiva todos os pais e responsáveis a instruir as crianças quanto ao uso
seguro e responsável de suas Informações Pessoais, ao utilizar a Internet. A Ashcroft não coletará intencionalmente
informações de crianças para qualquer propósito, incluindo divulgação para terceiros.

Links para outros Web Sites
O Web Site da Ashcroft contém links para outros Web Sites. A Ashcroft não se responsabiliza pelas práticas de
privacidade ou conteúdo de outros Web Sites, mesmo sendo de outras Divisões da Empresa.

Vírus
A Ashcroft não será responsável por qualquer dano ou vírus que possa infectar seu computador ou outros
equipamentos pelo uso, acesso ou transferência de qualquer material deste site.

Direitos Autorais
Todo material, marcas ou outros direitos de propriedade intelectual mencionados neste site pertencem à Willy
Instrumentos de Medição e Controle Ltda. (Uma Empresa Ashcroft® Inc.). É permitida a reprodução de partes
deste site para uso pessoal ou comercial ou na imprensa somente com a prévia autorização por escrito da Ashcroft. Modiﬁcações, cópias, empréstimos, transmissão e radiodifusão não autorizados são proibidos. O material
originário deste site não poderá ser comercializado ou de outra maneira distribuídos com ﬁns lucrativos.

Perguntas e Comentários
Se tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a Política de Privacidade da Ashcroft, por favor entre em contato
com nosso atendimento a clientes pelo e-mail: contato@ashcroft.com.br inserindo as palavras “Política de
Privacidade” no campo “Assunto”.
As informações publicadas neste site estão sujeitas à alterações sem notiﬁcação prévia.
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