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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade é aplicável para todos os Usuários do Sanar Yellowbook, bem como sua aplicação independe da forma como
o Usuário acesse o Sanar Yellowbook.
Por favor, leia esta Política de Privacidade cuidadosamente. Ao acessar o Sanar Yellowbook, o Usuário
concorda com os termos e condições desta Política de Privacidade.
Caso o Usuário não concorde com os termos dessa Política de Privacidade, o Usuário não deverá acessar o Sanar Yellowbook.

1. SIGNIFICADO DAS DEFINIÇÕES UTILIZADAS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

As expressões abaixo, sempre que utilizadas ou iniciadas em letras maiúsculas, terão os seguintes significados:
“Aparelhos Eletrônicos” significam os computadores, laptops, televisores, celulares,
smartphones e outros aparelhos eletrônicos conectados à internet.
“Aplicativo” significa o aplicativo da Editora Sanar, disponível para ser baixado em seu(s) Aparelhos Eletrônicos, e que permite o acesso
ao Conteúdo e demais serviços da Sanar Yellowbook, de acordo com estes Termos de Uso.
“Autoridade Governamental” significa qualquer governo, autoridade, entidade governamental, agência regulatória, ministério público,
autoridade fazendária (incluindo, sem limitação, a Receita Federal do Brasil e as Fazendas estaduais e municipais), comissão, junta,
conselho, bolsa de valores, órgãos e qualquer juízo, tribunal arbitral, árbitro, tribunal, com jurisdição, conforme o caso, sobre a Editora
Sanar e/ou os Usuários.
“Conteúdo” significa todo e qualquer obra editorial, literária, trecho, material técnico, educacional, didático, de treinamento, simulados,
pareceres, teses, artigos, aulas, dicas, ou material elaborado, cedido e/ou licenciado a e/ou de propriedade da Editora Sanar, utilizado para
o desenvolvimento de suas atividades empresariais no âmbito do Aplicativo ou fora deste, independente da forma de transmissão e/ou
disponibilização.
“Editora Sanar” significa Editora Sanar S.A. sociedade por ações de capital fechado com sede no município de Salvador, estado da Bahia,
na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 172, salas 301 e 302, Caminho das Árvores, CEP 41820-770, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.990.682/0001-92, proprietária exclusiva do Sanar Yellowbook, do Aplicativo e do Conteúdo.
“Política de Privacidade” significa esta Política de Privacidade aplicável aos Usuários e visitantes do Sanar Yellowbook.
“SAC” significa o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Editora Sanar.
“Termos de Uso” significam os Termos de Uso do Sanar Yellowbook.
“Usuário” significa toda pessoa física que se cadastra no Sanar Yellowbook.

2. COLETA DE INFORMAÇÕES

Como Usuário, você será solicitado a fornecer diversas informações a seu respeito. Além das informações fornecidas, a Editora Sanar
poderá coletar mais informações a seu respeito com terceiros parceiros, agências de dados cadastrais, entre outros.

3. USO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

3.1. A Editora Sanar irá utilizar os dados recebidos, assim como demais informações coletadas exclusivamente para os fins a que se
destinam o Sanar Yellowbook e as atividades empresariais da Editora Sanar.

3.2. Ainda, no contínuo desenvolvimento do nosso negócio, poderão ocorrer eventuais processos de aquisição e fusão de empresas,
investimentos de terceiros, estabelecimento de parcerias comerciais, joint ventures e outros negócios similares. Na ocorrência de um desses
negócios, as informações coletadas de nossos clientes também são transferidas, contudo mesmo nestas situações será mantida esta Política
de Privacidade e o uso dos seus dados será feito exclusivamente nos termos aqui previstos e visando proporcionar uma melhor experiência
de uso do Sanar Yellowbook.
3.3. Além das situações expressamente previstas nesta Política de Privacidade, a Editora Sanar não divulga a quaisquer terceiros as
informações pessoais identificáveis fornecidas pelos Usuários. Todo e qualquer dado que a Editora Sanar julgar ser importante para o
desenvolvimento do Aplicativo somente poderá ser divulgado de forma anônima e/ou em conjunto com outros dados e informações que
impossibilitem a sua identificação individualizada. Não obstante, caso a Editora Sanar receba uma ordem expedida por Autoridade
Governamental no cumprimento de suas atribuições legais (tanto no Brasil quanto no exterior), ou em caso de violações ou suspeita de
violações desta Política de Privacidade ou da legislação aplicável, a Editora Sanar poderá disponibilizar as suas informações pessoais, se
comprometendo, porém, a revelar as informações limitando-se ao mínimo necessário para atingir as finalidades exigidas.

4. COOKIES

4.1. Cookies são pequenos arquivos que os websites e aplicativos colocam no seu Aparelho Eletrônico quando o Usuário os visita pela
primeira vez.
4.2. A Editora Sanar, assim como muitos provedores de conteúdo e informações e ferramentas de acesso online, utiliza cookies para coletar
informação. Caso seja do interesse do Usuário, o Usuário pode configurar o seu navegador para negar todos os cookies ou indicar quando
um cookie é enviado. Porém, é possível que algumas funcionalidades do Sanar Yellowbook não
sejam apresentadas da melhor maneira. Caso o Usuário nunca registre nem deixe informações pessoais durante a utilização de ferramentas
online, o servidor só saberá que alguém com o seu cookie retornou àquela página. Ele não saberá nada além disso.
4.3. Os cookies permitem guardar preferências e nomes de Usuário, registrar produtos e serviços e ainda personalizar páginas. A função do
cookie é notificar as webpages quando Usuário voltar. Desta forma, é possível aperfeiçoar os cookies para atender melhor os Usuários e até
oferecer Conteúdo da Editora Sanar baseados na sua preferência.

5. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES E SEGURANÇA

5.1. A Editora Sanar considera a segurança das informações dos Usuários muito importante e, portanto, executa as melhores práticas para
mantê-las protegidas, em especial do ponto de vista tecnológico. Porém, por mais que a Editora Sanar tome todas as providencias técnicas
adequadas para proteger as suas informações, não assumimos qualquer responsabilidade caso elas sejam interceptadas ou incorretamente
acessadas por terceiros.
5.2. O Sanar Yellowbook pode possuir links para outros websites operados por terceiros. Esta Política de Privacidade se aplica única e
exclusivamente às informações pessoais que a Editora Sanar recolhe, à medida que não somos responsáveis pelas suas informações pessoais
que terceiros possam eventualmente coletar, armazenar e utilizar por meio de outros websites. Dessa forma, recomendamos que o Usuário
consulte as respectivas políticas de privacidade de tais websites para se informar adequadamente a respeito do uso de suas informações
pessoais por outros websites ou outras ferramentas que não o Sanar Yellowbook e/ou que não sejam de gerenciados pela Editora Sanar.
Ainda, o Usuário desde já reconhece e concorda que a Editora Sanar não será responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer perdas e
danos que sejam causados por ou em conexão com tais sites de terceiros.
5.3. O Usuário também tem responsabilidades para assegurar que sua informação está em segurança. Recomendamos fortemente que:
(a) mantenha seus dados de login (acesso) seguros, se comprometendo a não ceder os seus dados de acesso para quaisquer terceiros;
(b)

sempre faça logout da sua conta (desconecte-se), quando não for usá-lo, em especial em locais públicos ou com acessos
compartilhados de rede;

(c) tente realizar boas práticas de segurança, como por exemplo ter cuidado ao usar Wi-Fi público ou conexões de acesso compartilhado
à internet; e
(d) nos comunique imediatamente na hipótese de suspeita de invasão ou acesso à sua conta por terceiros não autorizados.

6. ATUALIZAÇÃO E MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Editora Sanar se reserva o direito de atualizar/alterar esta Política de Privacidade sempre que necessário. Toda e qualquer
atualização/alteração realizada será comunicada ao Usuário por e-mail, com pelo menos 30 dias de antecedência da entrada em vigor das
respectivas atualizações/alterações. Caso o Usuário continue utilizando o Sanar Yellowbook após eventuais atualizações/alterações desta
Política de Privacidade, entenderemos que concordou com as respectivas atualizações/alterações.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Esta Política de Privacidade, em conjunto com os Termos de Uso, constituem o acordo integral entre o Usuário e a Editora Sanar
no que tange exclusivamente ao acesso ao Sanar Yellowbook, e prevalecem sobre quaisquer acordos anteriores.
7.2. Caso qualquer termo ou condição previsto nesta Política de Privacidade seja considerada nula, inexequível e/ou ilegal, os demais
termos e condições permanecerão válidos, vigentes, em efeito e vinculando as partes.
7.3. Nenhuma tolerância, falha ou atraso no exercício de qualquer direito, poder ou privilégio decorrente desta Política de Privacidade
poderá ser interpretado como uma renúncia a qualquer direito, bem como não impedirá o exercício posterior de tal direito, no momento em
que seu titular julgar oportuno.
7.4. A Editora Sanar colabora com as Autoridades Governamentais para garantir o cumprimento das leis, proteger a probidade e a
segurança do Sanar Yellowbook, e de seus Usuários, impedir atividades ilegais, proteger direitos de propriedade industrial e intelectual e
prevenir fraudes. Sempre que solicitado por Autoridades Governamentais, a Editora Sanar fornecerá os dados e informações sobre os
Usuários, incluindo, mas não se limitando ao seu nome, RG, CPF e endereço.

