Política de privacidade
A política de privacidade da beepbeep estabelece como as
informações fornecidas por seus clientes serão armazenadas,
utilizadas e protegidas.
O registro e utilização dos dados pessoais fornecidos à beepbeep
servem para: estabelecer a relação contratual entre as partes;
viabilizar a organização e processamento da prestação de serviço
aos clientes, auxiliando em seu melhoramento e ampliação; enviar,
por meios tradicionais ou eletrônicos, notificações ou
comunicados técnicos, operacionais e comerciais relativas aos
serviços ofertados no aplicativo ou website da beepbeep ou por
empresas parceiras à beepbeep ou que ainda serão desenvolvidos
por ambas.
Exceto se o cliente livre e voluntariamente concordar em divulgar
suas informações pessoais requeridas pela beepbeep a terceiros, a
beepbeep respeitará a privacidade de seus clientes, não
divulgando seus dados pessoais a terceiros, a menos que seja
obrigado a fazê-lo por lei ou por determinação oficial de qualquer
autoridade pública, devidamente fundamentada, sem que, para
tanto, tenha que previamente notificar o cliente. Todavia, salientese que os dados pessoais fornecidos pelos clientes à beepbeep
igualmente poderão ser utilizados pelas sociedades empresárias a
ela coligadas, sempre em submissão a presente política de
privacidade.
Ocasionalmente, a beepbeep utiliza outras pessoas jurídicas ou
agentes para implementar seus serviços, tal como o contrato
mantido com as operadoras de cartão de crédito e instituições
bancárias para possibilitar o pagamento dos débitos dos clientes.
por este motivo, essas pessoas jurídicas ou agentes podem ter
acesso a dados pessoais dos clientes da beepbeep, mas, por
imposição contratual, sempre respeitando a presente política de
privacidade.
A beepbeep utiliza recurso de segurança voltado à proteção de
dados na internet, garantindo aos clientes o sigilo de todos os
dados fornecidos por meio de seu aplicativo ou website.
Ao cliente é permitido, a qualquer momento, acessar seus dados
pessoais por meio do link de acesso a sua conta, disponível no
aplicativo da beepbeep, e alterá-los, objetivando sua atualização.
O endereço eletrônico e telefônico fornecido pelo cliente será
utilizado pela beepbeep para comunicá-lo sobre notícias dos
planos de locação, ofertas e promoções, não excluindo a
possibilidade de esta ser igualmente feita por meio postal ao seu
endereço residencial.
a visitação ao website da beepbeep integra a estatística do site do
google, razão pela qual um cookie do acompanhamento de
conversões poderá ser automaticamente instalado no

equipamento do visitante para fins meramente estatísticos, sem
que isto represente qualquer ameaça ao bom funcionamento
deste equipamento ou divulgação de dados sigilosos do visitante.
caso seja de interesse do visitante, ele poderá manualmente
desabilitar este cookie por meio das opções de configuração de
seu próprio navegador de internet.
em razão da potencial evolução dos serviços oferecidos pela
beepbeep, esta reserva-se o direito de alterar a presente política
de privacidade, adequando-a à realidade legislativa,
jurisprudencial ou das práticas comerciais. por isto, a beepbeep
pede aos seus clientes que visitem o aplicativo e website da
beepbeep periodicamente e cientifiquem-se da ocorrência das
mudanças havidas nesta política de privacidade.

