TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE
De início, desejamos boas vindas ao acessar o nosso portal por meio do endereço
eletrônico: “ www.safeinvestimentos.com.br ”.
É necessário que você leia atentamente a estes termos e condições abaixo estipulados
“Termos de Uso” para que você possa usufruir de nosso Site e demais serviços
oferecidos.
Quanto à capacidade para aceitar os Termos de Uso, o usuário afirma ser maior de 18
anos, ser menor emancipado, ou estar de posse de autorização legal de seus pais ou
de tutores legais e plenamente capaz de consentir com os termos, condições,
obrigações, afirmações, representações e garantias descritas nestes Termos de Uso, e
obedecê-los e cumpri-los.
Caso não haja concordância com quaisquer condições ou regras previstas nestes
termos de uso ou na política de privacidade, solicitamos que não acesse ou utilize o
nosso site.
1. SOBRE O SITE DA EMPRESA
Nós da SAFE INVESTIMENTOS LTDA. realizamos o tratamento de dados pessoais de
clientes e potenciais clientes no âmbito da oferta, venda de produtos e serviços. Nesse
sentido, a coleta de alguns de seus dados pessoais é essencial para oferecermos
nossos serviços, seja para realizar orçamentos ou, mesmo, para nosso controle interno.
Informamos que em nosso site você encontrará informações gerais sobre a empresa,
tais como nossa unidades, nossa história, nossos produtos e serviços, além de um canal
de comunicação para caso o Usuário tenha alguma dúvida ou interesse em nossos
serviços.
Os serviços disponíveis neste Site podem ser interrompidos por motivos de força maior
ou para manutenções.
2. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
A empresa SAFE INVESTIMENTOS LTDA. é detentora dos direitos autorais de toda a
informação disponibilizada no seu Site, bem como de todos os direitos de propriedade
intelectual e conexos.
É proibido copiar, duplicar, divulgar, transmitir, reproduzir, alterar, vender, revender,
comercializar, de forma total ou parcial, todo o conteúdo deste Site.
Somente se você tiver a permissão expressa e por escrito da empresa SAFE
INVESTIMENTOS LTDA., será possivel utilizar de nossas propriedades intelectuais
para quaisquer fins, inclusive comerciais.
3. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
A empresa PROTEJA OS DADOS respeita a sua privacidade e a proteção dos seus
dados pessoais. Seus dados pessoais serão utilizados dentro dos limites legais e éticos,
para atender às finalidades pelas quais eles foram coletados.
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A fim de obter maiores informações sobre como coletamos e utilizamos seus dados
pessoais, bem como as medidas que adotamos para protegê-los, acesse a nossa
Política de Privacidade.
4. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIAS
A empresa SAFE INVESTIMENTOS LTDA. não garante que o Site funcionará livre de
perdas, erros, defeitos, ataques, vírus, trojans, malwares, worms, bots, backdoors,
spywares, rootkit, interferências, atividades de hackers ou falhas de segurança, todavia,
utilizará as medidas necessárias para evitar esses riscos.
Os usuários deste Site declaram possuir equipamentos e softwares com as
configurações mínimas que sejam necessárias e com acesso à Internet, bem como
declaram manter seus equipamentos seguros contra vírus e outros danos eletrônicos.
Destaca-se que em nenhuma hipótese a empresa SAFE INVESTIMENTOS LTDA. será
responsável por qualquer dano direto, indireto, consequente, punitivo, especial ou
incidental que resulte do acesso ou utilização deste site.
Os usuários declaram efetuar cadastro, quando exigido por este Site, com dados
verdadeiros, mantendo-os atualizados ao longo do tempo. Os usuários deste Site têm
que manter endereço eletrônico válido para contato.
5. DENÚNCIA E ABUSOS DE VIOLAÇÃO
É importante que você se comprometa a denunciar quaisquer abusos e violações destes
Termos de Uso praticados contra terceiros ou contra você. Para reportar violações, favor
entrar em contato com lgpd@safeinvestimentos.com.br.
6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Estes Termos de Uso são regidos de acordo com a legislação brasileira. Quaisquer
disputas ou controvérsias oriundas de quaisquer atos praticados no âmbito da utilização
do Site, inclusive em caso de descumprimento ou violação de outros direitos, serão
processadas de acordo com essa legislação.
Caso alguma disposição destes Termos de Uso for considerada inválida ou inexequível,
todas as outras disposições permanecerão em pleno vigor e efeito. Neste caso, tal
disposição inválida ou inexequível será substituída por outra similar, com base no
contexto e demais condições destes Termos de Uso.
7. FALE CONOSCO
Havendo dúvida sobre este documento ou sobre nossos produtos ou serviços, entre em
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, enviando um e-mail para :
contato@safeinvestimentos.com.br.
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