Política de privacidade
Be My Guest LTDA
Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se ao uso dos serviços
oferecidos pelo serviço Be My Guest.
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É
ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BE
MY GUEST.
1. INFORMAÇÃO QUE COLETAMOS
Para se tornar usuário do BEMYGUE.ST é necessário um cadastro com
informações pessoais completas e exatas. O Be My Guest poderá
confirmar os dados pessoais informados e consultar entidades
públicas, companhias especializadas ou bancos de dados, estando
desde já expressamente autorizada. A informação que o BEMYGUE.ST
obtiver destas entidades será tratada de forma confidencial. Para
usufruir dos serviços do BEMYGUE.ST, é necessária a efetuação de
cadastro, no qual haverá o fornecimento de alguns dados pessoais, os
quais serão usados como forma de registro e controle pelo
BEMYGUE.ST. Cabe ao USUÁRIO manter suas informações e dados
pessoais atualizados. O BEMYGUE.ST coleta e armazena
automaticamente algumas informações sobre a atividade dos usuários
cadastrados e visitantes de seu site. Tal informação pode incluir a URL
de onde eles provêm (seja ela do próprio BEMYGUE.ST ou não), a que
URL acessaram em seguida (seja ela do próprio BEMYGUE.ST ou não),
o navegador que estão a utilizar e seus IPs de acesso, as páginas

visitadas, as buscas realizadas, dentre outras informações poderão ser
armazenadas e retidas. Os contatos efetuados pelo USUÁRIO com o
BEMYGUE.ST pelo atendimento online ficarão gravados no sistema,
tendo acesso a eles alguns funcionários habilitados do BEMYGUE.ST.
O BEMYGUE.ST pode usar informações provindas de serviços terceiros
para cadastro e autenticação, as quais serão solicitadas ao USUÁRIO
antes de coletadas.
2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Os dados pessoais informados ao BEMYGUE.ST são armazenados em
um banco de dados reservado e com acesso restrito a alguns
funcionários habilitados, que são obrigados, por contrato, a manter a
confidencialidade das informações e não utilizá-las inadequadamente.
O BEMYGUE.ST reserva o direito de usar informações do USUÁRIO a
fim de provir estatísticas de uso para parceiros do BEMYGUE.ST.
3. USUÁRIOS
Os serviços do Be My Guest limitam-se a pessoas aptas legalmente de
contratá-los. Não podem utilizá-los, assim, pessoas que não gozem
dessa capacidade, inclusive menores de idade (por se tratar
especialmente de uma exigência feita pelas casas noturnas); ficando,
desde já, o usuário advertido das sanções legais do Código Civil,
notadamente, art. 166, I; 171, I e 180 da lei n° 10.406/02.
4. OUTROS WEBSITES E SERVIÇOS
O Be My Guest não se responsabiliza por práticas desenvolvidas por
qualquer outro website ou serviço anexo à nossa ferramenta, inclusive
informações ou conteúdo inseridos nele. Nossa política de privacidade
não se aplica a terceiros.

5. CONTATO
Se você possui qualquer dúvida sobre esses termos de privacidade,
favor entrar em contato através de contato@bemygue.st.
6. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O BEMYGUE.ST pode alterar esta Política a qualquer momento, com
ou sem aviso prévio. No entanto, se esta Política for alterada de forma
significativa, o BEMYGUE.ST informará a todos os USUÁRIOS sobre a
mudança, mediante notificação virtual.

