POLÍTICA DE PRIVACIDADE
(Nossas Regras, Sua Segurança)

A política de privacidade da RICLOS é a forma pela qual você
usuário final poderá ter a certeza de que acertou ao nos
escolher como parceiro de negócios.
As informações coletadas pelos nossos servidores são
necessárias para que iniciemos nossas tratativas de
utilização do sistema. Servem para nos proteger e para
proteger nossos usuários.
Esse documento é parte integrante do protocolo de utilização
do sistema RICLOS, sendo que o simples aceite no mesmo não
caracteriza a abertura do sistema, sendo necessário o aceite
no Termo de Uso e no Termo de Legalidade.
Após o aceite nos termos descritos, o Usuário estará apto a
utilizar o sistema RICLOS, com suas funcionalidades, bem
como iniciar os procedimentos de ambientalização ao mesmo.
A RICLOS declara expressamente que terá a guarda das
informações aqui prestadas pelo usuário em conformidade com
o Marco Civil da Internet, com o Código Civil Brasileiro e
incursa nas penalidades do Código Penal Brasileiro.
O prazo de guarda desses dados são referenciados nas
legislações acima mencionadas, sendo que a RICLOS perfaz
esse prazo como sendo de 5 (cinco) anos a contar:
- do cadastro de usuário inativo;
- do último acesso do usuário (ativo) no sistema;
Nesse aspecto, a RICLOS analogicamente, se equipara a
provedor de acesso, sendo que os dados de cada usuário
deverão estar disponíveis para consulta do mesmo, ou ordem
judicial.
Não se tratando do próprio usuário ou de ordem judicial, a
RICLOS se reserva no direito à privacidade do Usuário, não
permitindo a liberação de qualquer dado pessoal arquivado em
seus sistemas.
Os pedidos judiciais deverão obedecer a necessidade prevista
no art.13, §2º do Marco Civil, onde a autoridade policial,
administrativa ou o Ministério Público requeiram mediante
cautelar o prorrogamento dessa guarda de dados.
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O Usuário terá direito ao acesso de seus dados e, também à
retificação, ou eliminação, dos mesmos no momento em que se
faz necessária essa alteração.
Em conformidade com a legislação pertinente, o usuário se
sub-roga na condição de tomador de serviço, sendo que o mesmo
possui toda a característica dele, e, ainda nesse sentido,
determina a função de Prestador de Serviço da RICLOS.
Todas as informações coletadas no sistema de cadastramento
da
RICLOS
serão armazenadas nos nossos servidores,
criptografadas, e não estarão disponíveis a nenhum outro
sistema correlato a esse.
Os dados não serão, em nenhuma hipótese, inscritos em listas
de e-mails, black-mails ou spans.
O usuário poderá acessar o sistema de qualquer máquina, não
estando vinculado àquela específica, sendo vedado à RICLOS
qualquer vínculo de IP.
Os dados tratados nos servidores serão de uso EXCLUSIVO da
RICLOS, sendo que qualquer atividade de divulgação, promoção
ou marketing será consultado o Usuário.
A RICLOS não realiza nenhum tipo de compartilhamento de dados
dos Usuários. Os dados são destinados apenas à utilização no
sistema integrado.
O risco do usuário se limita ao uso da rede mundial de
computadores, no trafego, ou seja no interim entre a saída
do dado da máquina do usuário até a chegada do dado nos
sistema RICLOS. Nesse momento a mesma passa a custodiar os
dados que lhes foram enviados.
As partes elegem como Foro para a discussão acerca de
quaisquer cláusulas o Fórum da comarca de Atibaia-SP, sendo
considerado privilegiado e sobreposto a qualquer outro.
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