
 

                                                       POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
Ao preencher os formulários de pedido, informações e cadastro, seus dados são enviados de forma segura aos 
servidores da AGÊNCIA EAGLES, onde ficarão armazenados. As informações enviadas serão utilizadas apenas 
para o fim a que se destinam, conforme instruções no formulário. Os dados fornecidos não serão passados para 
nenhuma outra pessoa física ou jurídica. A AGÊNCIA EAGLES se compromete com a privacidade e a segurança 
de seus clientes. Todas as informações enviadas serão armazenadas no banco de dados do site do EAGLES e 
tratadas de acordo com as disposições éticas e legais previstas no Código de Defesa do Consumidor, na Portaria 
n.º 5,de 27 de Agosto de 2002, da Secretaria de Direito Econômico e no Código de Ética da ABEMD – Associação 
Brasileira de Marketing Direto.  
 Não transferiremos a terceiros nenhuma informação ou dados pessoais de nossos clientes, que não tenham 
sido previamente autorizados pelos mesmos. 

 A AGÊNCIA EAGLES não solicita por e-mail a alteração de senhas ou assinaturas eletrônicas de seus clientes. 
Suspeite imediatamente de qualquer e-mail ou link que o leve a páginas que peçam senhas, número de conta 
ou outras informações confidenciais;  

 Não abra anexos vindos de origem desconhecida. Há diversas mensagens, com conteúdo e remetentes 
aparentemente verídicos, que convidam ou induzem você a baixar algum formulário, instalar programa, 
protetor de tela ou acessar páginas que não correspondem ao site oficial da empresa citada nelas. Essas 
mensagens podem conter vírus ou instalar programas de captura de dados particulares;  

 Não abra ou execute programas ou arquivos anexados, mesmo que sejam de pessoas de sua confiança. 
Muitas vezes os remetentes são vítimas da ação de algum vírus, sem sequer tomar conhecimento disso. Para 
se prevenir, verifique os programas ou arquivos com um antivírus atualizado  

 Não envie e peça aos seus amigos que não mandem para você mensagens de e-mail contendo "spam". Essas 
mensagens são muito utilizadas para a propagação de vírus e cavalos de tróia. É muito fácil reconhecê-las. Seu 
conteúdo vem com facilidades promocionais, propaganda enganosa, curiosidades, mensagens de amizade, 
entre outros títulos, e sempre orientam você a enviá-las a dez ou mais amigos para que algo de bom lhe 
aconteça.  

 Não armazenamos dados referentes à forma de pagamento escolhida durante sua compra, como, por 
exemplo, o número do seu cartão de crédito.  

 Nossos computadores estão instalados conforme os mais rígidos padrões internacionais de segurança para 
ambientes computacionais. 

 Todas as informações coletadas no site serão armazenadas em nossos computadores sem interferência 
humana.  

 Além disso, todas as análises realizadas com suas informações individuais também serão feitas por 
processamento eletrônico, e os resultados apresentados sempre serão resumos estatísticos, nos quais seu 
nome nunca aparecerá.  

Considerações: 

 A AGÊNCIA EAGLES reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar, alterar, acrescentar ou remover 
partes desta política. Recomendamos que você verifique a política toda vez que navegar no site EAGLESX.COM 
. A última atualização desta política de privacidade e segurança foi em 13/09/2016. Caso você ainda possua 
alguma dúvida, favor entrar em contato conosco via e-mail, agencia@eaglesx.com, ou pelo telefone (51) 9513 
9584. 

  


