Política de Privacidade
Somos rigorosos em relação aos nossos termos de privacidade e entendemos que você
também o seja. Portanto, mantemos seus dados em absoluto sigilo.
Por favor, reserve alguns minutos para ler os nossos procedimentos de privacidade de
forma a se assegurar que estamos fornecendo o melhor conteúdo possível.

Cookies
A WAcorner por vezes usa cookies para armazenar e monitorar informações e preferências
de seus usuários. Esses cookies nos permitem personalizar em termos visuais suas visitas
ao nosso ambiente on-line, tão logo você seja identificado. Além disto, podemos dessa
forma monitorar seus acessos e entender o que você busca, quanto tempo fica em cada
página, dentre outras coisas importantes para sempre o atendermos da melhor forma
possível.
A despeito da maioria dos navegadores de internet estarem inicialmente configurados para
aceitar cookies, se você preferir pode negar seu armazenamento em disco rígido, utilizando
alguma forma alternativa. Contudo, todos os usuários devem entender que áreas do
ambiente WAcorner.com e seus subdomínios estão sujeitas a um funcionamento não
otimizado neste caso.

Envio de dados
Você não será requisitado a informar nada além de seu nome de usuário e senha para
acessar a área exclusiva de assinantes de nosso website. Seus dados cadastrais,
informados no momento da contratação de seu plano, permanecem em sigilo conosco e
não serão trocados via e-mail em nenhuma hipótese. Outras coisas importantes para
sempre o atendermos da melhor forma possível.

Compras on-line
Todos os dados que você nos enviar pela internet através de formulários de nosso website
serão transferidos a nós via SSL – um protocolo encriptado – e armazenados em bancos de
dados que não podem ser acessados em ambiente externo ao nosso firewall.
Em outras palavras, todo e qualquer dado que você nos enviar estará devidamente
codificado de forma a não poder ser decifrado e lido por quaisquer agentes
mal-intencionados. Nosso firewall é um mecanismo que previne acesso aos nossos
servidores por pessoas que não componham o quadro de funcionários da WAcorner, e está
ativo ininterruptamente.
A WAcorner não vende ou aluga seus contatos a absolutamente ninguém, ou seja, apenas
nossos funcionários poderão eventualmente ter acesso aos dados que você fornecer. Nós
poderemos ocasionalmente utilizar seu nome e endereço de e-mail para enviar informações

relativas a conteúdo WAcorner que possam lhe interessar. Se, a qualquer tempo você
desejar ser removido de nossa lista de distribuição de conteúdo gratuito, por favor clique
aqui para contatar nosso departamento de atendimento ao assinante.

E-mail
Caso você opte por receber nossas newsletters, seu nome e endereço de e-mail serão
armazenados em um banco de dados interno. Bem como toda e qualquer outra informação
pessoal, apenas funcionários da WAcorner poderão ter acesso a esses dados.
Todo o conteúdo de e-mail por você enviado à WAcorner é confidencial. Não adicionaremos
o seu endereço de e-mail às nossas listas de distribuição sem sua prévia permissão. Por
razões de segurança, caso sua requisição seja sobre apenas uma de nossas newsletters,
nós poderemos requisitar outras informações além das previamente fornecidas de forma a
averiguar sua identidade. É importante ressaltar que neste caso nós confirmaremos apenas
informações que você já tenha previamente nos informado.

Mensagens de e-mail não solicitadas
Política contra a promoção de nosso website utilizando mensagens de e-mail não
desejadas.
Nós exigimos que todas as mensagens de e-mail promovendo a WAcorner ou seus
produtos sejam enviadas apenas a pessoas que já tenham aceitado receber tal conteúdo. É
expressamente proibido qualquer tipo de promoção da marca WAcorner ou de nosso
website através de mensagens de e-mail indesejadas. O não-cumprimento desta política
resultará no cancelamento de parceria e/ou rescisão de conta afiliada.
Caso você entenda que já tenha recebido alguma mensagem não-solicitada por parte da
WAcorner, por favor, envie-nos seu relato por e-mail através do wacornerstats@gmail.com.
Nós analisaremos o conteúdo de imediato. Se não desejar mais receber nenhuma de
nossas newsletters, basta clicar no link na parte inferior de todos os nossos e-mails
enviados.

SMS e WhatsApp
Esporadicamente, a WAcorner poderá enviar mensagens de texto aos assinantes
cadastrados. As mensagens poderão conter ofertas de assinaturas, avisos ou informações
relevantes. Nós não compartilharemos os seus dados telefônicos com ninguém.

