
Política de Privacidade 

 
A sua privacidade é importante para nós. É política da Econfort respeitar a 
privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos coletar no 
site econfort.com.br 

Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas 
informações pessoais nas formas descritas nesta Política, sob as normas de 
Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições 
consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do ordenamento 
jurídico brasileiro aplicáveis. 

Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas 
para fornecer-lhes um serviço. Fazemo-lo por meios justos e legais, com o seu 
conhecimento e consentimento. Também informamos porque estamos 
coletando o dado e como será usado. 

Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios comercialmente 
aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, 
uso ou modificação não autorizados. 

Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou 
com terceiros, exceto quando exigido por lei. 

O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. 
Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e termos desses 
sites e não podemos nos responsabilizar por suas respectivas políticas de 
privacidade. 

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do Portal, o 
usuário declara que ao aceitá-las fez a leitura completa e atenta da presente 
Política de Privacidade, estando plenamente ciente, conferindo assim sua livre 
e expressa concordância com as regras aqui estipuladas. 

Dessa forma, a Econfort Lingerie, representada legalmente sob o CNPJ 
04.472.611/0001-93,no papel de Controladora de Dados, obriga-se ao disposto 
na presente Política de Privacidade. 

Navegação: 

 

Salvo disposição diversa ou notificação, o site econfort.com.br procurará manter 
todo o conteúdo disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, com base no horário oficial de Brasília. Todavia, não garante o acesso 
contínuo ou sem interrupção ao site. 

Eventualmente o site poderá não estar disponível devido a: 

https://www.econfort.com.br/
https://politicaprivacidade.com/
https://politicaprivacidade.com/
https://www.econfort.com.br/


i) manutenções técnicas e/ ou operacionais que exijam a retirada do site do ar 
ou impossibilitem o seu acesso; 

ii) casos fortuitos ou força maior; 

iii) ações de terceiros que impeçam a disponibilização do site; 

iv) interrupção ou suspensão dos serviços prestados pelas prestadoras de 
serviços de telecomunicações; e 

v) ocorrências de falhas na transmissão e/ou roteamento no acesso à Internet, 
entre outros. 

 

Responsabilidade: 

Em decorrência de questões operacionais, o site econfort.com.br está sujeito a 

eventuais problemas de interrupção, falha técnica e indisponibilidade de 

funcionamento temporário. 

Nos eximimos de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda 

natureza que possam decorrer da falta de disponibilidade ou de continuidade 

do funcionamento do site. 

A empresa ECONFORT zela pela manutenção de um ambiente seguro para os 

seus usuários, empregando meios pertinentes dentro de sua esfera de 

vigilância que estejam aptos a evitar problemas para seus clientes em face de 

atividades maliciosas. 

Assim, não nos responsabilizamos por eventuais danos e prejuízos 

provenientes da ação de terceiros, pela conduta inadequada do Usuário ou por 

qualquer forma que fuja do nosso alcance de controle.  

O Usuário assume todo o ônus e responsabilidade decorrentes de seus atos no 

site. 

Nossos Fornecedores: 

Fornecedores, parceiros e franqueados: Contamos com a ajuda de 
fornecedores e parceiros que podem tratar dados pessoais que coletamos. As 
informações são compartilhadas apenas para as finalidades dos serviços 
prestados. Sempre buscamos avaliar cuidadosamente nossos fornecedores e 
firmar com eles obrigações contratuais de proteção de dados pessoais e 
segurança da informação, com o objetivo de minimizar riscos para os titulares. 
Entre esses fornecedores, estão, são por exemplo, servidores de hospedagem 
de dados, atendimento de SAC e de recrutamento e seleção, bem como 
fornecedores de performance e pesquisa de mercado.  



Eventuais casos de apuração de responsabilidades cíveis e criminais de 
Usuário infratores deste Termos de Uso serão tratados de forma 
independente.  

Se tiver alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e 
informações pessoais, entre em contato conosco 

 

Foro 

Os presentes Termos de Uso serão interpretados segundo a legislação 
brasileira, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de 
Fortaleza/CE, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir qualquer dúvida, pendência ou litígio oriundo destes. 

 

 

 

 

https://loja.usenayane.com.br/politica-de-privacidade/

