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Política De Privacidade

Esta política de privacidade descreve os tipos de informações coletadas pelo nome do cliente no site e como usamos e proteger.

Esta Política de Privacidade aplica-se apenas a este site e não se aplica a banners, concursos, anúncios ou promoções, que têm nosso patrocínio ou
participação em nosso site ou sites de terceiros.

O seu consentimento a esta Política de Privacidade
Ao utilizar nosso site, você indica sua aceitação desta Política de Privacidade e concorda que o nome do cliente fazer uso de qualquer informação
pessoal que você fornecer ou submeter-se a este site é governado por seus termos e condições.
Se você não aceitar os termos desta Política de Privacidade, por favor não use este site ou divulgar suas informações pessoais.

Informações que coletamos
O termo "informações pessoais", como utilizado nesta Política de Privacidade, significa que as informações que identificam você pessoalmente, como
seu nome, endereço, número de telefone, idade e / ou e-mail.
A página da web que você digitou pode coletar informações através de concursos, perguntas, concursos, pesquisas, assinaturas, formulários de registro
de promoção ou questionários. Alguns de nossos sites podem exigir formulários de inscrição para lhe permitir participar em concursos, jogos ou outras
atividades.
HOSTALFORESTAL não recolherá informações de visitantes às nossas páginas web / wap, a menos que você nos fornecer sua informação pessoal
numa base voluntária e vai exigir apenas as informações necessárias para participar das atividades de nossas páginas web / wap. Nós não recolhemos
qualquer informação financeira ou dados que possam ofender a sensibilidade dos nossos usuários.

Quando você opta por fornecer suas informações pessoais, você está nos autorizando a usá-lo de acordo com os termos desta Política de Privacidade,
incluindo o seu direito de limitar o uso de suas informações pessoais, como é descrito nesta Política de Privacidade.

A página da web que você entrou também pode coletar suas informações pessoais a terceiros (por exemplo, a página pode autorizá-lo a enviar um
e-mail a um amigo, caso em que precisamos que o nome dessa pessoa e seu e-mail), mas não vamos entrar em contato com o terceiro novamente
por e-mail a menos que entre em contato conosco.
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Como usamos Informações Pessoais
Quando você fornecer informações pessoais para este site, nós usamos esses dados para os fins para que foram recolhidos (por exemplo, para inseri-lo
nas nossas competições, inscreva-se o envio de newsletter / mailings ou para satisfazer os seus pedidos de informação sobre competições prêmios ou
encomendar produtos, informações ou serviços) de acordo com os termos desta Política de Privacidade. Nós também podemos usar nossa Política de
Privacidade para consultar sobre promoções ou produtos, bem como outros produtos e serviços solicitados (incluindo aqueles que podem oferecer em
conjunto com outras empresas). No entanto, se você quiser parar de entrar em contato com você, você pode encerrar sua assinatura. Nós também
usamos informações pessoais para manter a par das atividades dos usuários de nossos sites e redes sociais, para melhorar nossas atividades de
marketing e promocionais, para análise estatística e para melhorar o conteúdo e design do nosso site, bem como para definir nossas estratégias de
marketing on-line e off-line.
Nós também pode melhorar a sua informação pessoal ligando-o com dados de terceiros, tais como informações não-identificáveis personalizado (por
exemplo, características, geográficas e demográficas) e outros dados públicos como obtidos por censos populacionais. A melhor informação que nos
permite fornecer aos nossos usuários um serviço mais personalizado.
HOSTALFORESTAL premissa para coletar e usar informações pessoais, é proporcionar uma experiência significativa e personalizada ao usar nossos sites,
bem como promover os nossos produtos de forma eficaz e eficiente.

Obtenção e utilização de outras informações: Utilizar cookies
O que são "cookies"? Cookies são pequenos arquivos ou pedaços de informações que são armazenados pelo navegador no disco rígido do seu
computador quando você visita um website. O uso de "cookies" é convencional na indústria e você vai encontrá-los em muitos sites. Nome do cliente
pode usar "cookies" para recolher outros tipos de informação, enquanto você visita os nossos sites, por exemplo, áreas específicas do site que você
visita e as atividades que realiza em nossos sites.
HOSTALFORESTAL não recolhe automaticamente qualquer informação pessoal, mas pode combinar informações não pessoais coletadas automaticamente (através de "cookies"), com informações pessoais enviadas voluntariamente. Essa ligação pode ocorrer apenas se você fornecer informações
pessoais Nome do cliente nos nossos sites. Esta prática permite que o nome do cliente manter a par de itens, tais como a participação em competições, interação via e-mail, respostas às perguntas, receber cupons on-line e outros tipos de atividades através da Internet, bem como melhorar os
nossos sites e os nossos produtos de acordo com seus interesses e necessidades. "Cookies" também pode ser usado para ajudar a acelerar suas
atividades futuras em nossos sites - o computador pode lembre-se que você já nos enviou sua informação pessoal e não será solicitado novamente.

A informação anónima do seu computador, bem como o seu endereço IP (um número atribuído ao seu computador sempre que você navega na
Internet), o tipo de navegador da Internet eo sistema operacional que você usa, pode também ser recolhidos por nós através de " biscoitos ". Servidores (computadores que "up" páginas web on-line) identificam automaticamente seu computador pelo seu endereço IP. Quando você solicita uma
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página, os nossos servidores tomar nota do seu endereço IP.

A maioria dos navegadores fazer uma verificação antes de aceitar "cookies". Se você não desejar receber "cookies", ou quiser ser alertado quando
você está enviando, você pode configurar seu navegador para esse efeito. Rejeitar "cookies" pode impedir você de acessar certas áreas do nosso web
site, ou receber informações personalizadas quando você inseri-los.

Com quem podemos compartilhar informações
Em caso de realização de funções de suporte comerciais, profissionais ou técnicos, podemos contratar os serviços de outras empresas. Por exemplo, às
vezes nós contratar terceiros para analisar, atualização de dados correto e que coletamos em nossas páginas web / wap, incluindo informações
pessoais, para nos ajudar a melhorar os nossos produtos, nosso banco de dados e as nossas páginas web. Portanto, podemos compartilhar informações
pessoais com os agentes, fornecedores e outros terceiros para permitir a entrega de prêmios, informações, produtos ou serviços. Estes fornecedores e
terceiros poderão ter acesso às suas informações pessoais apenas quando necessário para desempenhar as suas tarefas para o nome do cliente, mas
não estão autorizados por nós a usar suas informações pessoais para outros fins que não os destinados.
Nós também podemos compartilhar informações de identificação não pessoais agregadas sobre nossos usuários com anunciantes, gerentes de mídia
social, parceiros, patrocinadores e outros terceiros. Por exemplo, podemos dizer a um parceiro o número de homens e mulheres que se juntaram a
uma competição, mas não divulgar tais informações pessoais sobre os concorrentes, em violação desta Política de Privacidade.

Conforme estabelecido na presente Política de Privacidade, as suas informações pessoais não serão vendidas, transferidas ou divulgadas sem o seu
consentimento prévio. Nossa intenção é limitar ou proibir as informações pessoais que você nos forneceu é divulgada em diferentes dos mencionados
acima, bem como fornecer a opção de cancelar maneiras.

Também podemos divulgar suas informações pessoais quando exigido por lei ou ordem judicial.

Direitos de acesso, modificação, exclusão e bloqueio de informações pessoais
Os usuários têm e pode exercer os direitos de acesso, modificar, apagar, bloquear e atualizar suas informações pessoais, bem como a opor-se ao
tratamento de ele e de ser informado sobre as alienações efectuadas, tudo em conformidade com as disposições do os regulamentos aplicáveis.
Conforme previsto no artigo 19 n.º 4, da Constituição da República e as regras aplicáveis da Lei nº 19.628 sobre protecção da vida privada e suas
alterações posteriores, o direito das pessoas à informação, modificar, cancelar ou Bloqueie os seus dados pessoais não podem ser limitados por
qualquer ato ou convenção.
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Usuários garantem e respondem, em qualquer caso, pela veracidade, precisão, vigência e autenticidade dos dados pessoais fornecidos, e comprometem-se a mantê-los atualizados.

Acesso às Informações Pessoais - Dar unsubscribe
Você tem o controle das informações pessoais que coletamos e utilização. Queremos manter seus dados completos, atuais e precisas.
Para gerenciar suas informações pessoais, e que eles podem se recuperar em nosso banco de dados, envie um e-mail para o Mail manipulação base
de clientes Por favor inclua o seu nome, nome de usuário e instruções claras sobre mudanças em suas Informações Pessoais ou se você deseja
cancelar a inscrição do nosso banco de dados.

Proteção de dados e segurança
Nós comércio precauções para manter a segurança da sua informação pessoal. Todo o acesso às informações que coletamos está sujeito à física,
eletrônica e restrições dirigenciales para impedir o acesso não autorizado, modificação ou uso indevido. Não obstante o acima mencionado, não
podemos garantir a segurança de qualquer informação que você divulgar on-line, para que você fazer executar os seus próprios riscos.

Mudanças na Política de Privacidade
HOSTALFORESTAL pode, a qualquer momento, modificar os termos desta Política de Privacidade. Se decidirmos fazer uma alteração em nossa Política
de Privacidade, iremos notificá-lo, publicando uma versão atualizada das políticas nesta seção ou enviando um e-mail ou informar sobre a home page
ou outras seções do site para se manter atualizado da versão mudanças feitas .
Se fizermos alterações materiais na forma como sua informação pessoal é administrado nós notificá-lo por e-mail para que você possa tomar uma
decisão informada sobre se a aceitar que a sua informação pessoal é usada dessa maneira. Se você não aceita estes termos, então ele fica dissolvido a
relação contratual e as suas informações pessoais não serão utilizadas para outros fins que não foi informado quando recolhido.

Para mais informações sobre a confidencialidade de suas informações pessoais, entre em contato conosco por e-mail ou correio.

Links para outros sites
Os usuários devem saber que ao acessar este site pode ser direcionado para outros sites que estão além do nosso controle. Eles podem ser links para
outras páginas da web que incluem profissionais de marketing, gerentes de mídia social, patrocinadores e parceiros autorizados a utilizar o nome da
marca do Cliente ou logotipos. Sempre sabe o que a página que você está navegando na Internet. Confira este site e ver a sua Política de Privacidade,
que pode ser diferente da nossa.
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HOSTALFORESTAL não endossa, representar ou garantir a política de privacidade ou conteúdo de sites de terceiros que possuem links no nosso site.
Responsabilidade
Tendo aceito os termos e condições da nossa Política de Privacidade no seu uso deste web site está em seu próprio risco. HOSTALFORESTAL não
concede ou conceder qualquer garantia em relação ao uso deste site não se responsabiliza por qualquer dano ao seu computador ou qualquer perda
de informação.
Avisos de direitos autorais
A menos que haja indicação em contrário, as imagens gráficas, botões e texto contidos neste site são propriedade exclusiva de nome de cliente e de
suas controladas, de modo que não pode ser copiado, distribuído, exibido, reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio,
eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou de outra forma, exceto para uso pessoal e prévio consentimento por escrito de nome do cliente.
Como entrar em contato conosco
Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a nossa política de privacidade ou a coleta de dados, por favor envie um e-mail para. INFO@HOSTALFORESTAL.CL

www.hostalforestal.com

