
Política de Privacidade da IALOG 

A IALOG está comprometida em proteger sua integridade. 

Por que coletamos informações pessoais e como as usamos? 

Dados do cliente: coletamos, armazenamos e usamos informações pessoais quando você ou 
a empresa que representa, usa ou compra nossos serviços. Precisamos dos dados pessoais 
para poder fornecer os serviços e suporte aos serviços. Também precisamos das informações 
pessoais para enviar informações operacionais sobre os serviços e por razões contratuais e 
financeiras. 

Que informações coletamos de você? 

As informações que coletamos incluem seu nome, email, número de telefone e empresa, o 
conteúdo de sua mensagem para nós e outras informações que você nos fornece. Também 
podemos coletar endereços IP, IDs de usuário e atividades no site da IALOG.  

Por quanto tempo mantemos suas informações em mãos?  

Seus dados são armazenados em nossas contas por um ano após o último contato com você 
ou por três anos após o término de qualquer relacionamento comercial com você ou a empresa 
que você representa. Posteriormente, continuaremos a armazenar seus dados pessoais 
somente se tivermos uma obrigação legal de fazê-lo. 

A IALOG usa cookies? 

Sim nós fazemos. Cookies são pequenos arquivos que um site ou seu provedor de serviços 
transfere para o disco rígido do seu computador através do navegador da Web (se você 
permitir) que permite que os sites ou sistemas de provedores de serviços reconheçam o 
navegador e capturem e lembrem de certas informações. De acordo com a lei sueca; A 
Electronic Communications Act, que entrou em vigor em 25 de julho de 2003, todos os 
visitantes de um site com cookies devem ser informados sobre: 

 o site que contém cookies 
 para que esses cookies são usados e 
 como os cookies podem ser evitados 

Utilizamos cookies para compilar dados agregados sobre o tráfego e a interação do site, para 
que possamos oferecer melhores experiências e ferramentas no futuro  

Alterações à nossa Política de Privacidade 

Se decidirmos mudar nossa política de privacidade, publicaremos essas alterações nesta 
página. 

Identidade e detalhes da IALOG 

A IALOG é o controlador responsável pelo processamento de seus dados pessoais, conforme 
descrito nesta Política de Privacidade. 

Se desejar entrar em contato conosco sobre seus dados pessoais, use as seguintes 
informações de contato: 
E-mail: comercial@ialog.com.br 
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