
Termos de Uso e Política de Privacidade

Transparência e Dicas

Cookies

A Evlos poderá utilizar ¨Cookies¨ e outros mecanismos similares de registro de atividades

do usuário, cuja finalidade é facilitar que esse tenha acesso customizado ao serviços

selecionados, principalmente quando utilizados em ambientes restritos ou logados.

Todavia, caso o usuário queira não permitir a atuação dos cookies, basta configurar seu

navegador para notificar ou não permitir a instalação dos Cookies enviados, sem prejuízo

de serviços ofertados e funções no site .

Dica de como desativar Cookies nos principais navegadores:

Internet Explorer: Ferramentas > Opções de Internet > Privacidade > Configuração. Para

mais informações, você poderá consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do Firefox:

Ferramentas > Opções > Privacidade > Histórico > Configuração Personalizada.

Chrome: Configurações > Mostrar opções avançadas > Privacidade > Configuração de

conteúdo. Para mais informações, você poderá consultar o suporte do Google ou a Ajuda

do navegador.

Safari: Preferências > Segurança. Para mais informações, você poderá consultar o suporte

da Apple ou a Ajuda do navegador

Links

O site poderá apresentar links, direcionando o acesso a sites de terceiros, esses que não

são controlados pela Evlos4U, bem como não nos responsabilizamos por informações e

conteúdos publicados neste site.

Atualizações

Fica sob responsabilidade e disponibilização da Evlos4U suspender, cancelar ou

interromper o acesso ao site, bem como ajustar, atualizar e reformulá-lo.

Qualquer ajuste e atualização se houver necessidade será refletido nesse Termos de Uso

e Política de Privacidade e passará a vigorar a partir da data de sua publicação no site.

Disponibilidade

Todos os serviços disponibilizados no site pela Evlos são elegíveis a usuarios que

puderem celebrar contratos legalmente válidos sob a legislação aplicável.
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Informações do usuário

O site poderá conter sessões restritas, sendo necessário que o usuário informe dados

pessoais como nome completo, email, telefone, empresa e links para redes sociais, bem

como, outros dados podem ser solicitados conforme o conteúdo acessado.

A veracidade das informações são de responsabilidade do usuário e inconsistências

podem comprometer eventuais interações com a Evlos.

Objetivo

Este documento estabelece os Termos de Uso do site da Evlos4u, orientamos sua leitura

e avaliação antes de utilizar nosso site. Caso você não concorde com os termos descritos,

não utilize o site.

Privacidade

No aceite dos Termos de Uso, o usuário aceita as diretrizes da política de privacidade,

assim autorizando a coleta, armazenamento, tratamento e utilização das informações

coletadas durante a navegação as áreas públicas e restritas. Tais ações visando às

seguintes finalidades desenvolver, manter e aperfeiçoar os recursos e funcionalidades do

site e serviços da Evlos4U, analisar desempenho do Site da Evlos4U, medir acesso e os

hábitos de navegação dos usuários, bem como a forma que chegaram ao site.

Esses dados são de uso exclusivo da Evlos4Ue a qualquer momento o usuário poderá

solicitar a sua exclusão.

Bem como, o usuário permite a comunicação pela Evlos, envio de e-mails e eventuais

convites para eventos.

Foro

As diretrizes estabelecidas neste documento são regidos de acordo com a legislação

brasileira. Disputas relacionadas ao uso desse site pelos Usuários, bem como violação

dos direitos da Evlos ou questões de propriedade intelectual, serão processadas na

Comarca da Capital do Estado de São Paulo. O Usuário consente, expressamente, com a

competência desse juízo, e renuncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro,

por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Canais Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre os itens deste dispostos neste documento procure o Compliance

Officer por meio do canal contato@evlos4u.com, ou pelo telefone: +55 11 2124 3770.
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