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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Estamos comprometidos em manter a sua privacidade. O intuito desse documento é 

esclarecer quais informações serão coletadas e de que forma os nossos usuários 

utilizarão. 

Confidencialidade 

Ao cadastrar-se, acessar ou utilizar as ferramentas eletrônicas da página da HATUS 

Construtora e Incorporadora, fica implícito que o usuário aceita sem limitação os 

termos e condições da Política de Privacidade. 

Os dados pessoais fornecidos são mantidos em absoluto sigilo e serão utilizados para 

fins específicos como resposta a e-mails, inscrição e para que se possa enviar 

informações ou ofertas a respeito de seus empreendimentos.  

Lembramos que, a qualquer momento, o usuário pode solicitar a exclusão de seus 

dados do nosso cadastro. 

A HATUS Construtora e Incorporadora se reserva o direito de aprimorar as 

funcionalidades da sua página em função da análise e da consolidação das informações 

e sugestões colhidas dos usuários. Mais informações sobre o uso das informações 

coletadas, por favor, consulte a Política de Privacidade. 

Direitos do autor e propriedade intelectual 

Salvo algumas exceções, todo e qualquer conteúdo produzido neste site é de uso 

exclusivo da HATUS Construtora e Incorporadora. Isso inclui informações, gráficos, 

desenhos, entre outros. 

Fica proibido o uso, sendo expressamente proibida, ainda que parcial, cópia ou qualquer 

tipo de reprodução, tais como, mas não limitado a, textos, imagem, vídeos, sem 

autorização específica. Lembramos que a utilização não permitida viola as leis de 

direitos autorais, leis de marcas e patentes, leis da propriedade intelectual e leis da 

privacidade e publicidade. 

Política de Privacidade 

A Política de Privacidade da HATUS Construtora e Incorporadora demonstra o 

compromisso com a segurança e o sigilo de informações coletadas do(s) usuário(s) que 

acessa(m) nosso(s) serviço(s) on-line. Ela foi criada para esclarecer como a página trata 

tais dados e está sujeita a alterações sem aviso prévio. 

Na página da HATUS Construtora e Incorporadora é possível conhecer os produtos e 

serviços oferecidos. Quaisquer informações passadas serão coletadas e guardadas de 

acordo com padrões rígidos de segurança e confidencialidade. 
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Todos os dados de ordem pessoal fornecidos serão coletados por meios éticos e legais. 

O acesso a informações coletadas está restrito apenas as pessoas autorizadas da 

página. O uso indevido desses dados implicará em penalidades impostas pela HATUS 

Construtora e Incorporadora. 

Lembramos que nossa obrigação é manter todas as informações de maneira íntegra e 

sigilosa. Sempre que outras organizações forem contratadas para prover serviços de 

apoio será exigida a adequação aos padrões de privacidade da HATUS Construtora e 

Incorporadora. 

Eventualmente, a HATUS Construtora e Incorporadora poderá utilizar ‘cookies’. E o usuário 

pode ativar em seu navegador a qualquer momento mecanismos que informam quando eles 

estão em funcionamento. 

 

 

 

   

  


