POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Fique tranquilo nós respeitamos seus dados pessoais e da sua empresa.
Quando você realizado o cadastro no Sicok para experimentar de forma gratuita, nós coletamos algumas
informações pessoais e de sua empresa;
• Nome;
• E-mail;
• Telefone;

Temos 2 (dois) objetivos ao coletarmos essas informações.
1. Conceder acesso ao Sistema de Gestão Empresarial Sicok a partir do e-mail.
2. Coletarmos seu nome, telefone e e-mail é para termos a possibilidade de entrarmos em contato com
você para lhe oferecer ajuda durante o período de experiência.

As suas informações serão coletadas, usadas e tratadas única e exclusivamente para que as funcionalidades
contratadas sejam efetivamente usadas por você e serão armazenadas em ambiente seguro (https) e de acesso restrito,
atendendo a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente
envolvidas.
Você pode atualizar suas informações direto em nosso software no menu Configuração > Dados do Emitente.
Não temos acesso de forma a alguma em sua senha de acesso, para sua segurança guarde muito bem sua senha
de acesso.
Caso precise alterar sua senha você pode recuperar através do e-mail utilizado para realizar o cadastro.
De forma alguma suas informações ou seus dados pessoas ou da sua empresa, serão fornecidas a outra
empresa, mas se mesmo assim você desejar removê-la envie um e-mail para comercial@sicok.com.br a partir do e-mail
que você informou no cadastro do Sicok, com o assunto “Remover meus dados e minha conta”. Sua conta será removida
com todos seus dados.
Caso você queira mais receber comunicações, promoções futuras em seu e-mail, simplesmente envie um email para comercial@sicok.com.br a partir do e-mail que você informou no cadastro do Sicok com o assunto “Não quero
receber mais e-mail”.
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