
Política de Privacidade 
A nossa política de privacidade é bem simples e objetiva, para facilitar a sua compreensão. 

 

 

 • Dados coletados. Além do cadastro de e-mail supracitado, você também disponibiliza 
alguns dados como Nome, E-mail, telefone (entre outros) quando entra em contato ou 
quando compra um produto conosco. Esses dados coletados ficam seguramente 
armazenados nos nossos servidores e somente a nossa empresa tem acesso a esses 
dados.  

  • Uso de Cookies e outras tecnologias semelhantes ajudam a fornecer uma experiência 
melhor, mais rápida e mais segura, ao se cadastrar e acessar o site para ver os vídeos, nós, 
colocamos pequenos “cookies” no seu computador que é um pequeno arquivo usado 
praticamente por todos os sites que trabalham com dados de usuários, para ajudar a 
reconhecer que você já esteve no nosso site antes e assim evitar um recadastro 
desnecessário em nosso sistema e economizar o seu tempo! Apesar de permanentes, 
você pode remover os cookies a qualquer momento limpando o cache ou histórico de seu 
navegador, em alguns casos os cookies também poderão ser utilizados pela nossa 
empresa para envio de remarketing ou retargeting para promoção e produtos em 
buscadores e redes sociais.  

  • Formas de Contato: Os usuários de nosso site serão contatados através de E-mail em 
sua caixa de entrada (Forma de comunicação padrão) podemos entrar em contato 
também por telefone ou Skype (com prévia autorização antecipada do usuário) e somente 
em casos extremos.  

  • Frequência de contato: A Frequência de envio de e-mails é de 3 vezes por semana, 
porém Nos reservamos no direito de entrar em contato com o usuário diariamente, caso 
haja essa necessidade de tal contato  

  • Uso dos dados por terceiros: É essencial deixar claro que seus dados nunca serão 
vendidos ou repassados para terceiros, por nenhuma hipótese, pois zelamos pela 
confiança depositada em nossos produtos.  

  • Saída da lista. Todas as mensagens eletrônicas enviadas possuem um link para 
descadastrar seu e-mail. Caso não queira mais receber nossas mensagens, basta clicar 
nesse link e confirmar o cancelamento. Se tiver qualquer dificuldade, entre em contato 
conosco através do e-mail guia@tortugaworld.com.br e retiraremos seu e-mail da lista em 
até 48 horas  

  • Atualização dessas informações. À medida que verificarmos qualquer necessidade de 
melhoria em nossa política, atualizaremos essa página para atender aos interesses dos 
leitores. Recomendamos assim que você visite periodicamente essa página para verificar 
se houve alguma atualização.  

  • Nós também detestamos spam. Se você receber mensagens promocionais de produtos 
oferecidos em nosso site é porque se cadastrou (e confirmou o cadastro) para receber 
esses informativos; ou seja, você somente irá receber nossos e-mails informativos devido 
a sua autorização via cadastro.  

  • Publicidade: Ao se cadastrar em nossa lista podemos enviar e-mails de caráter 
promocional, publicitário destinado vendas de nossos produtos, ou de produtos de 
terceiros que promovemos como afiliado. 


