
Lotti & Lotti - Política de Privacidade 
 A Lotti & Lotti respeita e preza muito pela privacidade de seus clientes e pela integridade das informações fornecidas por eles através dos meios digitais. Por isso estabelecemos essa Política de Privacidade, que tem como propósito zelar pela privacidade e pela proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Temos o compromisso de garantir o sigilo de todas as informações que você nos fornece.  Uso e segurança das informações  Solicitamos no ato do seu cadastro informações como nome, endereço, telefones e e-mail com o objetivo de facilitar a comunicação entre a Lotti & Lotti e você. Seu e-mail será utilizado para mantê-lo atualizado sobre nosso trabalho, fornecer-lhe detalhes dos produtos desejados e para comunicá-lo sobre novidades e serviços. A Lotti & Lotti compartilha os seus dados pessoais apenas com empresas afiliadas, com o único objetivo de fornecer a você mais informações sobre nossos serviços. Garantimos a segurança dos seus dados tomando medidas adequadas contra acesso, alteração e divulgação dos dados. O acesso às informações pessoais dos usuários é limitado aos funcionários e agentes da Lotti & Lotti que necessitem desses dados para seu trabalho em nosso nome. Essas pessoas seguem obrigações de confidencialidade.  Cookies  Os cookies são pequenos arquivos de dados transferidos de um site para o seu computador e não armazenam dados pessoais. Seu uso é realizado somente para reconhecer um visitante reincidente e melhorarmos a sua experiência de navegação em nosso site. Você pode apagá-los do seu computador a qualquer momento através do browser.  E-mails  A Lotti & Lotti realiza envios de e-mails periódicos com detalhes dos seus serviços e novas informações. Os links destes e-mails levam diretamente para o nosso site e landing pages. Caso deseje parar de recebê-los basta clicar no link localizado no rodapé dos e-mails enviados.   *Está Política de Privacidade pode ser alterada futuramente. Quando realizadas, todas as alterações estarão disponíveis nessa página e, caso necessário, o notificaremos sobre elas. 


