Política de Privacidade – BANESE

Condições Gerais

A Política de Privacidade do BANESE reafirma seu compromisso com as
diretrizes da Instituição e, em especial, com a transparência e o respeito na
relação com seus clientes e visitantes através do Portal BANESE e/ou seus
aplicativos e tablets.

Ao acessar o Portal do BANESE e/ou aplicativos Banese para celulares e
tablets, o usuário ou visitante expressa sua aceitação quanto aos termos dessa
Política de Privacidade, autorizando a obtenção dos dados e informações sobre
características sobre o dispositivo, navegador, endereço IP, data, hora,
geolocalização e informações sobre páginas do Portal BANESE acessadas.

Tratamento das Informações

As informações recebidas são armazenadas de forma segura, de acordo
com rígidos padrões para garantir sua confidencialidade, integridade e
disponibilidade, em ambiente de acesso controlado respeitando o prazo legal de
armazenamento e são consideradas confidenciais, sendo acessadas somente
por pessoas autorizadas e para fins de garantir melhor navegação,
aprimoramento dos canais, fins estatísticos e relacionamento com os clientes.

As informações coletadas não serão fornecidas à terceiros, exceto se
expressamente autorizado pelo cliente ou por força de lei.

O BANESE garante a segurança das informações nas transações e trocas
de informação com o cliente ou visitantes por meio de criptografia dos dados
utilizando do protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure).

Poderão ser utilizados cookies¹ para acompanhar a utilização do site e
identificação de acessos.

Relacionamento com Terceiros

As Políticas de Privacidade adotadas pelo BANESE são referentes apenas
ao Portal do BANESE e aos aplicativos Banese para celular e tablet, não sendo
aplicáveis a qualquer outro site que esteja relacionado por meio de “links” ou de
outras formas de divulgação de acesso.

O BANESE não se responsabiliza pelos conteúdos disponíveis em sites de
outras empresas ou associados ao Portal BANESE por meios de “links” ou outras
formas de divulgação.

Recomendações

A Política de Privacidade está sujeita a alterações, a qualquer tempo,
sempre que o BANESE julgar necessário, motivos pelos quais recomendamos a
sua leitura periódica.

¹ - Os cookies são arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o internauta está
visitando na rede.

