POLÍTICA DE PRIVACIDADE
LetsFamily leva a sério a sua privacidade. Por favor, leia as informações a seguir e saiba mais
sobre a cobertura da nossa Política de Privacidade.

1. COMPILAÇÃO E USO DE INFORMAÇÕES
LetsFamily coleta informações pessoais quando você se cadastra (mesmo que inserindo apenas o
seu e-mail e data de nascimento do seu bebê), quando você usa os produtos e serviços
LetsFamily, quando você visita as páginas LetsFamily ou as páginas de determinados parceiros do
site LetsFamily e quando você participa de promoções ou concursos. Podemos combinar as
informações que temos a seu respeito com as informações que obtemos de parceiros comerciais
ou de outras empresas.
Quando você se cadastra, solicitamos informações tais como seu nome, endereço de e-mail, data
de nascimento do seu bebê, sexo, CEP, dentre outras. Ao se cadastrar no LetsFamily (mesmo que
inserindo apenas o seu e-mail e data de nascimento do seu bebê) e utilizar nossos serviços, você
deixa de ser anônimo para nós.
O LetsFamily usa essas informações para as seguintes finalidades gerais: personalizar a
publicidade e o conteúdo que você visualiza com atender suas solicitações de produtos e serviços,
aprimorar os serviços prestados, entrar em contato com você através de meios físicos ou digitais
como enviar Newsletters e e-mails com informações ou promoções (nossas ou de parceiros),
enviar notificações, SMS, orientar pesquisas e proporcionar relatórios de informações para clientes
internos e externos.

2. COMPARTILHAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
O LetsFamily não aluga, não vende e não compartilha as informações pessoais com outras
pessoas ou com empresas não afiliadas, exceto com objetivo de fornecer a você os
produtos e serviços solicitados, tendo obtido para tanto a sua permissão, ou nas
circunstâncias mencionadas a seguir:
-

-

-

-

Fornecemos as informações a parceiros nos quais confiamos e que trabalham com o
LetsFamily ou em nome do LetsFamily vinculados a acordos de confidencialidade. Estas
empresas poderão usar seus dados pessoais em benefício próprio ou com o objetivo de
auxiliar o LetsFamily na comunicação estabelecida com você sobre ofertas do próprio
LetsFamily e de parceiros. Contudo, estas empresas, por sua vez, não têm o direito de
compartilhar as referidas informações.
Para atendermos a ordens judiciais nos termos da legislação em vigor, ou em processos
judiciais para estabelecer ou exercer nossos direitos legais ou empreender defesa contra
ações judiciais.
Transferimos as informações que temos sobre você se o LetsFamily se incorporar a uma
outra empresa ou se for por ela adquirida. Nesta hipótese, o LetsFamily notificará você a
esse respeito antes que as informações pessoais sejam transferidas e se tornem sujeitas a
uma política de privacidade diferente.
O site LetsFamily exibe anúncios direcionados a um público-alvo com base nas
informações pessoais que tem sobre você. Os anunciantes (inclusive empresas servidoras
de anúncios) podem pressupor que as pessoas que interagem ou visualizam tais anúncios

-

-

direcionados atendem aos critérios de seleção do público-alvo como, por exemplo,
mulheres entre 18 e 24 anos de determinada área geográfica.
O LetsFamily não fornece nenhuma informação pessoal ao anunciante com o qual você
interage ou do qual você vê um anúncio direcionado. No entanto, ao interagir com um
anunciante ou ao ver um anúncio, você está admitindo a possibilidade de que ele venha a
pressupor que você atende aos critérios de seleção do público-alvo usados para a exibição
do anúncio.
Entre os anunciantes do LetsFamily incluem-se prestadores de serviços financeiros (tais
como, bancos, agentes de seguros, corretoras de valores) e empresas não financeiras (tais
como, lojas, companhias aéreas de cosméticos e de puericultura).

3. SUA CAPACIDADE PARA EDITAR E EXCLUIR INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA E
SUAS PREFERÊNCIAS
Reservamo-nos o direito de enviar a você determinados comunicados referentes ao serviço
LetsFamily – tais como anúncios sobre serviços, mensagens administrativas e a LetsFamily
Newsletter, que são considerados partes integrantes de sua conta LetsFamily – sem oferecer-lhe a
oportunidade de optar por não recebê-los em um primeiro momento.

4. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA
Limitamos o acesso às informações pessoais que temos sobre você a nossos empregados que,
conforme acreditamos, possam ter necessidade delas para exercer suas funções que visam
fornecer a você nossos produtos e serviços.
Contamos com recursos de proteção física, eletrônica e procedimental, para proteger as suas
informações pessoais.

5. MUDANÇAS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O LetsFamily pode atualizar esta política. Enviaremos aviso sobre mudanças significativas
introduzidas na forma como tratamos as informações de caráter pessoal ao seu endereço de e-mail
principal, especificado em sua conta LetsFamily, ou colocando o referido aviso em local destacado
de nosso site.
(Última atualização: Abril de 2017)

