POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Rede Brasil de Hotéis, Lazer e Turismo Ltda, é uma operadora de turismo
especializada em viagens para os melhores resorts do Brasil.
Visando manter o compromisso com o bem-estar e a segurança de seus clientes, a Rede
Brasil de Hotéis disponibiliza abaixo a Política de Privacidade, onde informa como trata
as informações pessoais dos seus usuários.
A partir do cadastro realizado pelos usuários, pessoas físicas e jurídicas, nos sites da
Rede Brasil de Hotéis, algumas informações podem ser armazenadas e utilizadas, de
acordo com as seguintes condições:
1 – Com o preenchimento voluntário de formulário específico, são armazenados o
Nome, o Email, a UF e outros dados fornecidos, com a finalidade de registro e envio de
informações sobre pacotes e promoções – newsletters, por e-mail. Além disso, a
qualquer momento tal remoção poderá ser solicitada pelos usuários através dos canais
de atendimento da empresa;
2 – Em relação à segurança, os sites da Rede Brasil de Hotéis possuem Certificação
Digital (SSL), o que garante o sigilo, mediante criptografia, dos dados transmitidos
através destes. O mesmo acontece com o armazenamento de tais dados nos servidores;
3 – As informações acima descritas, e pela Rede Brasil de Hotéis armazenadas, não são
cedidas, seja por aluguel, venda ou compartilhamento, a terceiros, com exceção para o
cumprimento de ordem judicial;
4 – Além das informações já mencionadas, através da utilização do Google Analytics,
outros dados são armazenados, como o endereço IP, o histórico de acesso ao nosso
portal, entre outros, a fim de criar relatórios estatísticos e comportamentais das visitas
realizadas nos sites da Rede Brasil de Hotéis. Tais informações poderão ser
armazenadas pelo Google. Indicamos, neste caso, a visualização da Política de
Privacidade do mesmo, disponível em http://www.google.com.br/intl/pt-BR/privacy/.
5 – À Rede Brasil de Hotéis, a qualquer momento, pode alterar esta política, sem aviso
prévio. Tais mudanças poderão, a critério da empresa, ser ou não comunicadas por email ou através de canal específico;
6 – Para o caso de dúvidas, sugestões e outros comentários, a Rede Brasil de Hotéis está
disponível através do SAC, pelo telefone (11) 3514-9500.

