POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Central Gospel prioriza o consultor e o cliente e, dessa forma, mantém sua privacidade durante todo o
processo de navegação em nosso site. Este espaço é justamente para manter a transparência de nossas
ações e esclarecer toda e qualquer dúvida sobre a confidencialidade de seus dados pessoais na Central
Gospel.
Garantimos que seus dados não serão trocados, cedidos nem vendidos sem sua prévia autorização.
Orientamos nossos consultores a jamais divulgarem sua senha ou login a terceiros, mesmo que sejam
amigos ou parentes. Ao acessar computadores ou qualquer dispositivo móvel de terceiros, lembre-se de
deslogar-se de sua conta, para que ela não fique salva para outra pessoa que não seja você.
Quando coletamos seus dados?
- no cadastro do escritório virtual;
- no cadastro de compras da Central Gospel;
- no cadastro de nossas promoções;
- ao responder a uma pesquisa;
- ao participar de um concurso cultural;
- no cadastro para receber novidades por e-mail.
O QUE FAZEMOS COM SEUS DADOS?
Seus dados pessoais são peças fundamentais para que seu pedido chegue ao endereço solicitado em
segurança, de acordo com nosso prazo de entrega. Além, é claro, de podermos manter você atualizado
sobre as nossas novidades e promoções.
A Central Gospel mantém suas informações em sigilo absoluto, utilizando-as somente com o objetivo de
traçar um perfil do público do site e para sempre aperfeiçoar os serviços, produtos e conteúdos oferecidos
a você.
CANCELAMENTO DE CADASTRO
Caso deseje o cancelamento do seu cadastro, por favor, entre em contato com a nossa equipe através do
e-mail suporte@editoracentralgospel.com, para bloquearmos seus dados em nosso sistema, impedindo a
realização de pedidos em nosso site. Se você deseja apenas cancelar o recebimento de nossos
comunicados e newsletter sobre novidades, promoções e lançamentos, solicite o cancelamento por meio
do próprio e-mail recebido clicando em “cancele sua inscrição aqui”, ou entre em contato com a nossa
equipe pelo e-mail suporte@editoracentralgospel.com.

