Política de Privacidade
Este site é propriedade da Kimberly-Clark Brasil Indústria e Comércio de
Produtos de Higiene Ltda., subsidiária da Kimberly-Clark Corporation,
doravante denominada simplesmente “Kimberly-Clark”.
Aqui, na Kimberly-Clark, nós reconhecemos que muitos visitantes do nosso
site têm preocupações com as informações que eles disponibilizam e como
estas informações são tratadas por nós. Nossa Política de Privacidade trata
dessas preocupações. Esta Política será atualizada periodicamente, então,
por favor visite-a de tempos em tempos para verificar se foi alterada.
Nossa Política
No nosso site, não coletamos informação pessoal, capaz de identificar os
visitantes, a menos que eles as forneçam espontaneamente e
conscientemente. Você pode visitar nosso site sem nos dizer quem você é ou
revelar informações sobre você. No entanto, se você concordar em fornecêlas espontaneamente, através de solicitação de cadastramento, nós
provavelmente entraremos em contato de tempos em tempos.
Há algumas seções de nosso site que requerem que você se cadastre para
usá-las. E, se você se cadastrar, nós usaremos a informação que você
forneceu com o propósito de fornecer-lhe produtos, informação sobre
produtos ou serviços que você tenha solicitado. Em razão do volume de
solicitações que recebemos, entretanto, nós poderemos passar seu nome, email e endereço postal para um entregador ou distribuidor de produtos que
tenha parceria conosco. Nossos parceiros lhe atenderão com informações ou
produtos nos quais você tenha demonstrado interesse. Nossos parceiros
concordaram ou se comprometeram em manter em caráter confidencial as
informações que eles receberem da Kimberly-Clark. A única exceção a esse
procedimento é que você pessoalmente lhes dê consentimento para
divulgação.
Nosso site, algumas vezes, inclui notícias de concursos ou outras promoções
que estamos conduzindo e nós poderemos dar permissão para você enviar
seus dados eletronicamente, em alguns casos.Se isso ocorrer, nós usaremos

as informações que vocênos fornecer com o fim de conduzir a promoção. Por
exemplo: contatá-lo, se você for o vencedor.
Crianças
A privacidade de crianças é nossa preocupação principal e nossa Política e
práticas refletem leis e regulamentos aplicáveis à privacidade das crianças.
Nós não coletamos informações pessoais de crianças com menos de 12 anos
de idade. Qualquer comunicação que nós recebermos, que seja
identificada como procedente de crianças menores de 12 anos não será
mantida pela Kimberly-Clark.
Cookies
Como várias companhias, nós, algumas vezes, usamos “cookies” em nosso
site. Estes cookies são armazenados em seu computador por um browser.
Quando você se conecta, este tipo de cookie nos informa se você nos visitou
antes ou se é um novo visitante. O cookie não obtém nenhuma informação
pessoal sobre você, nem nos fornece nenhum meio de contato com você e o
cookie não extrai nenhuma informação do seu computador. Nós usamos o
cookie apenas para nos ajudar a identificar o número de suas visitas ao
nosso site e em quais áreas você tem maior interesse, de forma que
possamos lhe fornecer mais do que você deseja.
Aceitação da Política
A utilização de qualquer dos sites da Kimberly-Clark implica na a aceitação
pura e simples desta Politica de Privacidade (e suas modificações). Se não
está de acordo com alguma parte, por favor não seguir com a sua utilização.
Entre em contato

