POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Essa Política de Privacidade foi criada para demonstrar o compromisso do AppZul com a
segurança e privacidade de informações coletadas dos Usuários de nossos e serviços. É
recomendada a verificação temporária desta política, que está sujeita a eventuais alterações.
Você pode utilizar nosso site www.appzul.com.br para conhecer os serviços que oferecemos,
visualizar os conteúdos disponíveis, sem nos dar nenhuma informação sobre si mesmo.
Caso você se cadastre através de nosso Aplicativo AppZul e forneça suas credenciais de login e
senha, para ter a melhor experiência na plataforma e utilizar todas as suas funcionalidades,
este documento procura esclarecer como a coletamos e tratamos suas informações
individuais:
1. Qualquer informação que nossos Usuários nos passem serão coletadas e armazenadas de
acordo com os mais rígidos padrões de segurança e confidencialidade.
2. Todas as informações coletadas dos Usuários trafegam de forma segura, utilizando processo
de criptografia padrão da Internet.
3. As informações pessoais que nos forem passadas pelos Usuários serão coletadas por meios
éticos e legais e manteremos íntegras as informações que nos forem fornecidas.
4. A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, suas informações nunca serão
transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram
coletadas.
5. Você pode optar por compartilhar informações sobre seu uso do serviço AppZul, inclusive
em Redes Sociais, como o Facebook e Instagram.
6. Sempre que outras organizações forem contratadas para prover serviços de apoio, será
exigida a adequação aos nossos padrões de privacidade.
7. Os usuários de aparelhos públicos ou compartilhados, sejam eles Tablets ou Smartphones
devem encerrar sua sessão ao final de cada acesso ao Aplicativo AppZul. Se você não encerrar
a sessão e/ou desativar o seu aparelho, os usuários subsequentes dos equipamentos poderão
ter acesso com a sua conta.
8. Estão disponibilizados para nossos Usuários canais de “Fale Conosco”, para dirimir quaisquer
dúvidas, pelos meios de atendimento a clientes.

