POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Para solicitar mais informações ou utilizar determinados serviços no website da INTER,
você precisa informar alguns dados pessoais. Essas informações não são reveladas nem
repassadas a terceiros, salvo por determinação judicial, e servem somente para que
possamos aperfeiçoar o relacionamento em suas futuras visitas.
Os formulários do website da INTER são protegidos por mecanismos de criptografia e
tecnologia que garantem a segurança na transmissão e manutenção dos dados em
nossos computadores. Os códigos gerados só podem ser identificados pela INTER e é
essa exclusividade que assegura a privacidade dos dados informados.
Ao fornecer informações pessoais neste site, como parte do cadastramento para obter
algum tipo de serviço, você pode permitir ou não que a INTER o contate posteriormente
por e-mail.
As informações coletadas mediante o uso de cookies (pequenos textos que os sites
podem enviar aos navegadores) e a identificação de endereços IP são genéricas e usadas
em conjunto para fins estatísticos e para a melhoria da comunicação com nossos
visitantes. Caso deseje, você pode configurar seu programa de navegação na internet
para rejeitar a coleta automática dessas informações.
Em nosso website, mantemos links com outros websites na internet porque acreditamos
que possam auxiliar nossos visitantes com determinada funcionalidade ou conteúdo.
Entretanto, esta Política de Privacidade restringe-se aos serviços oferecidos nas páginas
deste website. Desse modo, não nos responsabilizamos pelos serviços, procedimentos
e políticas específicas de sites para os quais temos link e/ou que tenham link para o
nosso.

PRIVACY POLICY
To request more information or use certain services on the INTER website,
you need to provide some personal information. This information is not
disclosed or passed on to third parties, except by judicial determination,
and only serves to improve the relationship in your future visits.
The INTER website forms are protected by encryption mechanisms and
technology that ensure the secure transmission and maintenance of data
on our computers. The generated codes can only be identified by INTER and
it is this exclusivity that ensures the privacy of the data informed.
By providing personal information on this site, as part of the registration to
obtain some type of service, you may or may not allow INTER to contact you
later by email.
Information collected through the use of cookies (short texts that websites
can send to browsers) and the identification of IP addresses are generic and
used together for statistical purposes and for improving communication
with our visitors. If you wish, you can configure your web browser to reject
the automatic collection of this information.
In our website, we maintain links with other websites on the Internet
because we believe they can assist our visitors with certain functionality or
content. However, this Privacy Policy is restricted to the services offered on
the pages of this website. Therefore, we are not responsible for the specific
services, procedures and policies of sites to which we link and / or have links
to ours.

