RP-Learning
Política de Privacidade
A sua privacidade é muito
importante e estamos
comprometidos em
protegê-la. Esta política
explica como a
RPerformance Group lida
com as questões relativas
às suas informações
pessoais enquanto navega
pelo site.

Cookies
O nosso site utiliza cookies. Um cookie é um arquivo que contém um
identificador (uma sequência de letras e números) que é enviado por um
servidor da web para um navegador e armazenado pelo navegador. O
identificador é então enviado de volta ao servidor toda vez que o navegador
solicita uma página do servidor, para permitir uma melhor experiência e
velocidade de navegação. Utilizamos apenas dois tipos de cookies: Cookies de
sessão, que servem unicamente para gerenciar as páginas do site e cookies do
serviço Google Analytics, da empresa Google LCC, que servem para calcular as
estatísticas de acesso ao nosso site. Os cookies que utilizamos não afetam a
performance ou a segurança dos seus dispositivos e podem ser apagados
sempre que desejar. Ao navegar pelo nosso site, você consente com o uso
destes cookies, de acordo com os termos desta política. Se você bloquear o
uso de cookies pelo site, isso poderá afetar a qualidade da navegação e a
aparência das páginas do site, prejudicando sua experiência de leitura do
nosso conteúdo. Você pode, a qualquer momento, solicitar mais informações
sobre os dados coletados e utilização de cookies, entrando em contato com a
RPerformance Group pelo e-mail: contato@rperformancegroup.com

Coleta de informações pessoais
Nós não coletamos nenhum tipo de informação de
nossos visitantes através formulários, mecanismos de
rastreamento ou outros meios, com exceção de seu IP,
registrado pelos nossos sistemas de segurança e
estatísticas de acesso, com a única finalidade de
aumentar a segurança do site, evitar ataques
cibernéticos e avaliar o acesso às páginas, para melhorar
a qualidade do nosso conteúdo. Os dados coletados que
contêm o seu IP não são utilizados para nenhuma
finalidade comercial e são mantidos de forma segura e
anônima.

