
Política de Privacidade

A CanadianVisaExpert.com compromete-se em proteger a sua privacidade enquanto 

fornece nossos Serviços Online de Imigração Canadense e Requisição de Vistos. 

Destacamos a importância de que você reveja regularmente esta declaração, uma vez 

que esta pode sofrer mudanças periódicas a nosso exclusivo critério. Esta declaração 

de Política de Privacidade explana as práticas de coleta e uso de informações pessoais 

adotadas pela Canadian Visa Expert Organization. Dúvidas relacionadas às suas 

informações pessoais devem ser direcionadas ao nosso Serviço de Privacidade através 

do e-mail privacy@CanadianVisaExpert.com 

Informações Coletadas

A CanadianVisaExpert.com coleta dados pessoais de identificação (seus ‘Dados’) no 

momento da compra, tais como:

. Nome

. Idade

. Sexo

. Endereço

. Números de telefone e/ou celular

. País

. Código Postal

. E-mail

. Endereço de IP e informações do navegador

. Dados de pesquisa de mercado, como padrões de uso do consumidor



Uso e Divulgação de Informações Pessoais

Nós utilizamos os seus Dados para fins legítimos de negócio operacional e marketing, 

podendo incluir:

. Aprimoramento de nosso serviço ao cliente

. Processamento de pedidos e solicitações de pesquisa

. Aprimoramento de nosso website e serviços

. Resolução de litígios, cobrança de taxas e resolução de problemas.

. Realização de questionários e pesquisas de mercado.

. Eventual oportunidade de participação dos assinantes em concursos ou pesquisas.

. Fornecimento de informações sobre produtos e serviços oferecidos. Você pode 

interromper o envio de e-mails de marketing seguindo as instruções contidas em 

nossas comunicações ou entrando em contato conosco através do e-mail privacy@

CanadianVisaExpert.com

A Canadian Visa Expert Organization pode compartilhar informações de usuários 

com parceiros de negócios, patrocinadores e terceiros. Fornecemos tais informações 

agregadas, de modo que nenhum usuário possa ser identificado individualmente. Se 

você prefere não receber informações online de marketing de empresas terceiras, 

por favor, entre em contato com nosso Serviço de Privacidade pelo e-mail privacy@

CanadianVisaExpert.com

A CanadianVisaExpert.com envia mensagens por e-mail aos seus assinantes a respeito 

de produtos, novos serviços, melhorias, notificações sobre agendamento de serviços, 

etc. Nossos assinantes podem optar por não receber estas informações ao suspender a 

assinatura conosco.



Coleta de Informações de Pagamento

Na compra de um produto com cartão de crédito, será solicitado a você que informe 

dados como o número do cartão de crédito e outros detalhes. A CanadianVisaExpert.

com está hospedada em um servidor seguro e utiliza as mais atualizadas tecnologias 

de segurança de informação, com o objetivo de proteger os detalhes do seu cartão de 

crédito durante a transmissão de dados armazenados nos servidores. Esta tecnologia 

SSL (do inglês, ‘Secure Sockets Layers’) protege o valor de bilhões de dólares na 

Internet. A CanadianVisaExpert.com utiliza mediadores como PayPal e GiroPay para 

fornecer soluções alternativas de pagamento.

Política de Segurança

A CanadianVisaExpert.com possui medidas vigentes próprias para auxiliar na garantia 

de que os Dados de nossos usuários estão protegidos contra acessos não autorizados 

ou utilização, modificação, destruição ilegal ou acidental e perda acidental. Embora 

façamos um esforço considerável para proteger suas Informações Pessoais de perda, 

uso indevido ou modificação por terceiros, você deve estar ciente de que sempre existem 

riscos envolvidos na transmissão de informações pela Internet.

Nós adotamos ferramentas e procedimentos de segurança que limitam o acesso a 

informações particulares e pessoais, bem como identificam e impedem o acesso de 

usuários não autorizados. Enquanto nossas medidas de segurança excederem os 

padrões de mercado e não recebermos nenhuma reclamação sobre vulnerabilidade em 

nosso sistema de segurança, somente haverá o risco de ladrões encontrarem um modo 

diferente de prejudicar nossos sistemas de segurança. 

Nós utilizamos “Cookies” em seu computador a fim de simplificar a sua experiência 

enquanto usuário. Você pode habilitar em seu navegador o bloqueio de “cookies”, 

mas esteja ciente de que o serviço pode não funcionar corretamente. Os dados da 

CanadianVisaExpert.com estão armazenados sob “Firewalls” de modo a prevenir perda, 

modificações ou uso indevido das informações sob nosso controle.

A CanadianVisaExpert.com possui links para diferentes sites. Por favor, observe que 

ao clicar em quaisquer destes links, o seu computador será direcionado para um outro 

website distinto. Recomendamos que você leia o Aviso de Proteção e Privacidade destes 



sites, uma vez que eles podem diferir do nosso.

Acesso a Dados e Informações de Contato

Você pode solicitar uma cópia ou uma correção das informações pessoais que 

possuímos sobre você entrando em contato com o Serviço de Privacidade através do 

e-mail privacy@CanadianVisaExpert.com ou escrevendo para:

Serviço de Privacidade

CanadianVisa Expert Organization

Avenida Woodbine, 7030 Suite 500 

Markham, Ontario L3R 6G2

Canadá

Alterações na Política

Poderão ser realizadas alterações periódicas nesta política de privacidade ou no modo 

de utilização de suas informações pessoais para refletir quaisquer modificações às 

nossas práticas de privacidade. Você será notificado sobre eventuais alterações no 

material desta Política de Privacidade através de um aviso em destaque em nosso 

website.v


