
                                   POLITACA DE PRIVACIDADE 

 

 
Política de privacidade 

1. Todos os dados postados em nosso formulário de cadastro são transmitidos em modo de 
segurança (SSL - Secure Socket Layer tecnologia SSL de 128 bits) onde todas as informações são 
criptografadas e apenas o nosso servidor poderá interpretá-las. 

2. As informações do cadastro serão criptografadas com chave pesada de 128 bits e armazenadas de 
modo onde nenhuma pessoa, a não ser os funcionários qualificados da SONARWEB, terão acesso. 

3. Nenhum funcionário da SONARWEB tem acesso para ler ou mudar as senhas dos usuários 
cadastrados. 

4. Não divulgaremos para terceiros dados cadastrais como nome, telefone, e-mail, etc com o intuito 
de manter ao máximo a privacidade. 

5. Utilizaremos, com prévia autorização, o endereço de e-mail para informar aos clientes sobre 
novidades, lançamentos, promoções e descontos da SONARWEB. 

  

Segurança 

Comprar na SONARWEB é 100% seguro. Com relação aos seus dados pessoais de endereçamento, 
pagamento e conteúdo do pedido, você pode estar certo de que não serão utilizados para outros fins 
que não o de processamento dos pedidos realizados, não sendo, portanto, divulgados em hipótese 
alguma. 

Com relação à segurança no tráfego de dados, toda transação que envolver pagamento, seja por 
cartão de crédito ou não, estará encriptada com a tecnologia SSL de 128 bits (Secure Socket Layer). 
Isso significa que só a SONARWEB  tem acesso a estes dados. Quando você preenche os dados e nos 
envia, eles são criptografados, o que faz com que durante o trajeto pela Internet fiquem 
irreconhecíveis, assegurando a confidencialidade. 

Todas as páginas do site são habilitadas com P3P, o que lhe permite um maior controle sobre suas 
informações pessoais. 

Fique tranquilo, a SONARWEB utiliza a tecnologia HACKER SAFE, para blindar nossos servidores 
contra ataques de hackers. A HACKER SAFE é o maior sistema de proteção contra hackers do mundo, 
previne em 99,9% crimes de hackers. 

  

 


