
Política de privacidade
Na Rads Foods, sua privacidade é importante e temos o compromisso de proteger
seus dados pessoais.
Para fins desta Política de Privacidade (esta “Política”), a expressão “dados
pessoais” significa dados tais como: nome; endereço; endereço de e-mail; provedor
de serviços de internet; telefone; ou outras informações pessoais que possam ser
fornecidas por você ou coletadas sobre você de acordo com a legislação local
aplicável.
Esperamos que esta Política ajude a compreender que tipo de dados pessoais
coletamos neste site, se aplicável, e como tratamos e usamos qualquer dado
pessoal após a coleta.

Aplicabilidade

O Acesso e uso desse site indica sua concordância com os termos desta Política.
Se você não concordar com esta Política, pedimos que não utilize o site

Uso Anônimo

Em geral, a maior parte das páginas deste site é fornecida com fins informativos e é
possível utilizar este site sem informar a Rads Foods quem é você ou sem fornecer
a Rads Foods quaisquer dados pessoais sobre você. Em alguns momentos, no
entanto, a Rads Foods podem precisar de informações a seu respeito dependendo
do uso que você faz deste site.

Dados Pessoais Fornecidos por Você

Para responder suas perguntas, atender suas solicitações ou gerenciar programas
de interação com os clientes pode ser necessário solicitar ou obter dados pessoais.
Se você fornecer quaisquer dados pessoais, poderemos utilizá-los para atender
suas solicitações, personalizar sua experiência como usuário, verificar sua
satisfação com produtos e/ou serviços da Rads Foods ou contatá-lo por e-mail,
carta, SMS ou telefone ou, nos termos da legislação local, utilizar tais meios para
informá-lo sobre novos produtos, serviços ou promoções que possamos vir a
oferecer. Ao fornecer informações a Rads Foods através deste site, você declara-se



ciente e concorda com a coleta, uso e divulgação de informações que permitam a
identificação pessoal nos termos e para os fins descritos nesta Política.

Pelo presente, você aceita expressamente e concorda que os dados pessoais
obtidos com relação ao uso que você faz deste site podem ser transferidos, se
permitido pela lei local aplicável, através de fronteiras internacionais para servidores
que dão suporte ao site (incluindo, mas não limitado a transferências destes locais
de volta para o país de sua localização) para operação e desenvolvimento deste site
e dos serviços da Rads Foods, incluindo transferência para subcontratados ou
agentes da Rads Foods, conforme mencionado abaixo, que realizam tarefas ligadas
a este site ou a serviços da Rads Foods, ou para fins de armazenagem de dados
nos respectivos bancos de dados, que podem estar localizados em Maceió ou em
qualquer estado/país onde a Rads Foods mantenha operações.

Se você fizer um pedido de produto, solicitar um serviço ou enviar conteúdo para
este site, é possível que precisemos contatá-lo para obter informações adicionais
necessárias para processar ou atender seu pedido e/ou solicitação. Exceto quando
exigido pela legislação local ou por ordem administrativa ou judicial, não
forneceremos estas informações a terceiros sem sua permissão, exceto quando
necessário para processar seu pedido, atender sua solicitação, gerenciar os
programas de interação com clientes ou, no caso de usuário corporativo, permitir a
administração de acesso e uso deste site por pessoal autorizado de sua
organização. Se permitido pela legislação local aplicável, a Rads Foods também
pode trocar informações entre empresas afiliadas (relacionadas) da Rads Foods
para os fins mencionados nesta Política.

Como a Rads Foods tem o compromisso de proteger sua privacidade, não
participamos de atividades de venda ou troca de dados pessoais com outras
empresas para fins promocionais.

Uso de Subcontratado
Podemos utilizar subcontratados para fornecer a você alguns produtos ou serviços.
Também é possível que necessitemos compartilhar seus dados pessoais com estes
subcontratados de forma a permitir que eles prestem esses serviços para nós.
Nossos subcontratados não têm autorização para utilizar esses dados pessoais
para quaisquer outros fins e obrigações de confidencialidade são impostas sobre os
serviços.

Política de cookie



Na Rads Foods, usamos cookies para oferecer um serviço com uma melhor
experiência de navegação. queremos informá-lo com clareza sobre os cookies que
usamos com detalhe sobre a definição de do que é um cookie, para que serve, que
tipo utilizamos, qual finalidade e como pode desativá-los.

Cookie o que é?
São pequenos blocos de dados criados por um servidor web, nada mais é do que
um pequeno arquivo que é armazenado no computador, tablet, smartphone ou
qualquer outro dispositivo do usuário com informações sobre navegação.
Os cookies são fundamentais para o funcionamento da internet, possibilitando
inúmeras vantagens na prestação de serviços interativos, facilitando a navegação e
usabilidade do nosso site.
Usamos cookies e outros marcadores que têm como função rastrear a sua
navegação de forma totalmente anonimizada, para que possamos entender seus
gostos pessoais e nos ajuda a melhorar a qualidade do nosso site, permitindo-nos
controlar quais páginas são úteis, quais não são e quais são suscetíveis a
melhorias. Em hipótese alguma os cookies serão usados para que haja apropriação
de dados pessoais ou sensíveis, tais como, mas não se limitando ao número do seu
RG, seu CPF, número de telefone fixo, endereço físico,senhas, dados bancários, e
não teremos acesso à suas mensagens de e-mail, abertas ou não, e nem
poderemos publicar em seu nome.
Esses cookies permanecerão válidos durante determinado prazo de tempo, e
poderão rastrear sua navegação de forma totalmente anônima e anonimizada, sem
a possibilidade de identificarmos pessoalmente você. Após o prazo de sua validade,
serão excluídos automaticamente. Você também pode excluí-los através da limpeza
dos cookies, tags, metatags e outros marcadores do cache do seu navegador. Para
saber como limpar o cache do principais navegadores, identifique o programa usado
e clique em FIREFOX (MOZILLA), GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER,
MICROSOFT EDGE, SAFARI, Safari para IOS (iPhone e iPad), Chrome para
Android.

Se você estiver navegando em nossos sites, proveniente de um dos Países em que
o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu seja aplicável, você
deve estar ciente que não coletamos e não usamos dados pessoas privados, tais
como número de registro geral, identidade, passaporte, número de telefone móvel
ou fixo ou qualquer outro dado que possa identificar o usuário de forma pessoal e
direta.

Identificação de Visitante – Uso de “COOKIES”

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=Abra%20o%20Microsoft%20Edge%20e%20selecionet%20Configura%C3%A7%C3%B5es%20e%20mais%20%3E%20Configura%C3%A7%C3%B5es,Cookies%20e%20dados%20de%20site.
http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es


De tempos em tempos é possível que informações sejam colocadas em seu
computador de forma a aprimorar este site e os serviços que a Rads Foods presta
para você. Estas informações são normalmente chamadas de “cookies” e são
utilizadas por muitos websites. Cookies são dados armazenados no disco rígido ou
no navegador de seu computador e não no site. Normalmente permitem a coleta de
algumas informações sobre seu computador, incluindo endereço de protocolo de
internet, sistema operacional do seu computador, tipo de navegador e endereço de
quaisquer sites relacionados.

O uso de cookies oferece benefícios a você, tais como acabar com a necessidade
de digitar sua senha muitas vezes durante uma sessão, ou, quando aplicável,
recolocar itens em um carrinho de compras de uma visita para outra se você não
concluiu uma transação em uma visita anterior. Ao demonstrar como e quando
nossos visitantes utilizam este site, o uso de cookies permite que continuemos a
aprimorar os sites. Se você não desejar receber cookies, ou quiser ser notificado
quando os mesmos forem colocados, você poderá habilitar seu navegador para que
o faça, se o mesmo assim permitir. Por favor, tenha em mente que se os cookies
estiverem desabilitados, pode ser que você não consiga visualizar algumas partes
deste site que podem melhorar sua visita. Pode ser que alguns dos nossos
parceiros comerciais cujo conteúdo está vinculado a este site através de link para ou
partindo deste site também utilizem cookies. No entanto, não temos acesso ou
controle sobre tais cookies. Este site também utiliza cookies para análise de tráfego
do site e perfil demográfico anônimo dos visitantes.

Objetivo de cada um dos cookies utilizados:
Abaixo detalhamos os cookies utilizados em nosso site e a finalidade deles.
Lista de cookies utilizados no domínio www.radsfood.com.br:
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_ga google.com Cookies
de análise

Terceiros Não excluída

_gat google.com Cookies
de análise

Terceiros Não excluída

_rd_wa_first_ses
sion.b6ef

google.com Provide
spam
protection

Terceiros Não excluída

OTZ google.com Cookies
de análise

Terceiros Não excluída

_ga_PHVG60J2F
D

.cloudflare.c
om

Cookies
técnicas

Terceiros Não excluída

__cf_logged_in .cloudflare.c
om

Cookies
técnicas

Terceiros Não excluída

_gcl_au .cloudflare.c
om

Cookies
técnicas

Terceiros Não excluída

sparrow_id .cloudflare.c
om

Cookies
técnicas

Terceiros Não excluída

Relação de cookies de terceiros no domínio www.radsfood.com.br:
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Google Análises
técnicas

Eles coletam informações,
incluindo o endereço IP do
usuário, que serão
transmitidos, processados   e
armazenados pelo Google nos
termos estabelecidos no site
Google.com.

Como Google utiliza
os cookies

http://www.radsfood.com.br
https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/


Cloudflare Análises
técnicas

A Cloudflare usa vários cookies
para maximizar os recursos da
rede, gerenciar o tráfego e
proteger os sites dos nossos
clientes de tráfego malicioso.
Para isso eles coletam
informações, incluindo o
endereço IP do usuário, que
serão transmitidos.

Como Cloudflare
utiliza os cookies

Segurança

A Rads Foods buscou tomar medidas comercialmente razoáveis de forma a evitar o
acesso não-autorizado e uso inapropriado de seus dados pessoais enviados a Rads
Foods através do uso deste site. Por exemplo, nós utilizamos tecnologia de
criptografia ao coletar informações financeiras como informações de cartão de
crédito. Se este site oferecer transações on-line, utilizará medidas de segurança
padrão do mercado, como a disponível através de “Secure Sockets Layer” (“SSL”),
para proteger a confidencialidade e segurança das transações online. Quando
utilizadas, as medidas de segurança padrão do mercado como autenticação SSL
garantem que as informações de cartão de crédito, assim como outros dados
pessoais enviados durante o processo de compra estejam em segurança contra
interceptação por terceiros.

Embora sempre haja riscos associados ao fornecimento de dados pessoais, seja
pessoalmente, por telefone, ou através da Internet ou outras tecnologias, e nenhum
sistema de tecnologia é completamente seguro ou à prova de violação ou de
“hackers”, a Rads Foods buscou tomar as precauções razoáveis apropriadas à
natureza das informações para evitar e minimizar tais riscos com relação à
utilização do site por você.

Exatidão dos Dados Coletados

A Rads Foods, por sua própria iniciativa ou mediante sua solicitação, deverá
gratuitamente, restaurar, corrigir ou apagar quaisquer dados pessoais incompletos,
inexatos ou desatualizados retidos pela Rads Foods com relação à operação deste

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies


site. Por favor, consulte as informações de contato disponibilizadas abaixo nesta
página, se houver, ou em outros locais neste site de forma a determinar a melhor
forma de entrar em contato com a Rads Foods para atualizar e/ou revisar seus
dados pessoais e/ou optar por deixar de receber nossos comunicados de marketing.

Menores

A política da Rads Foods é solicitar que “Menores” (a idade para que alguém seja
considerado Menor é definida pela legislação do local onde você reside) não façam
compras e não pratiquem outros atos legais neste site sem o consentimento de pais
ou responsáveis legais, exceto se permitido pela legislação local aplicável.

Links Externos

Este site pode conter links para outros sites. É importante notar que a Rads Foods e
a Rads Foods não são responsáveis pelas práticas de privacidade ou conteúdo de
quaisquer outros sites. Recomendamos a leitura das políticas de privacidade desses
sites.

Alteração Desta Política

A Rads Foods pode de tempos em tempos alterar esta Política ou alterar, modificar
ou desabilitar o acesso a este Site a qualquer tempo com ou sem aviso prévio. No
entanto, na eventualidade desta Política ser alterada de forma substancial e
adversa, a Rads Foods informará esta alteração no início desta Política e na home
page deste site por um período de 30 dias. Recomendamos a leitura desta Política
de tempos em tempos para tomar conhecimento de quaisquer alterações.

Ao navegar e continuar em nosso site, você indica que concorda com o uso dos
cookies acima mencionados e nas condições contidas nesta Política de Cookies.


