Política de Privacidade
A FRM Franquias Ltda, empresa privada inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.810/0001-34 , com
sede na Rua José, 90. sl.1511. Centro Rio de Janeiro. RJ. 20010-020, informa nesta declaração de
proteção de dados quais consentimentos foram dados para autorizar a utilização e processamento dos
seus dados pessoais para fins de publicidade (e-mail, newsletter, etc.). Solicitamos uma leitura atenta a
esta política:
1.
Somos autorizados a levantar dados pessoais, assim considerados os dados de estoque (por
exemplo, seu nome e seu e-mail).
2.
Utilizamos e processamos seus dados pessoais para fins de constituição, realização e execução
do seu contrato de utilização e dos contratos de compra com o Groupon. Isto abrange a transmissão dos
seus dados a terceiros e a utilização por estes, na medida em que este procedimento é necessário para a
constituição, realização e execução do contrato e dos contratos de compra concluídos.
3.
Utilizamos Cookies em diferentes partes do site para tornar a visita do nosso site mais atraente
e possibilitar o uso de certas funções. Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados em
seu computador. A maioria dos Cookies utilizados em nosso site serão apagados do seu disco rígido
automaticamente ao encerrar a sessão do navegador (chamados Cookies de sessão). Outros tipos de
Cookies permanecerão no seu computador e possibilitam a identificação do seu computador na próxima
visita do nosso site (chamados Cookies permanentes).
4.
Koni Store utiliza diferentes sistemas de tracking de terceiros, como por exemplo, Google
Analytics, um serviço de análise de internet da Google Inc. O Google Analytics utiliza Cookies (arquivos
de texto) que são armazenados em seu computador e possibilitam a análise de utilização do site. As
informações geradas a partir dos Cookies a respeito da utilização do site (incluindo o seu endereço IP)
serão transmitidos a um servidor nos Estados Unidos e lá armazenados.
O Google usará essas informações para analisar a utilização do site e fornecer relatórios desta utilização
aos operadores dos sites, bem como fornecerá outros serviços ligados à utilização do site e da internet.
O Google transmitirá também essas informações a terceiros, caso seja imposto por lei ou no caso em
que o terceiro processe esses dados por ordem do Google. O Google não ligará seu endereço IP a outros
dados.
Você pode impedir a instalação de Cookies configurando seu navegador. Avisamos que neste caso a
totalidade das funções do site não será disponível.
Ao utilizar o site você concorda com o processamento dos dados levantados pelo Google na forma e na
finalidade anteriormente descrita.
5.
Você pode cancelar a sua inclusão nestes programas de publicidade a todo momento através
do link no seu e-mail ou escrevendo para contato@konistore.com.br solicitando o cancelamento. Não
disponibilizaremos seus dados para fins de publicidade a terceiros.
6.
Somos autorizados a transmitir seus dados a terceiros mediante requerimento de autoridades
judiciais ou governamentais competentes para fins de investigações pessoais por elas conduzidas,
independentemente da existência de ordem judicial, citando como exemplo, mas sem limitar-se,
quando tratar-se de investigação de caráter penal ou a violação de direitos do autor; tentativa de
violação de direito de outras pessoas; hackers etc..

7.
Conforme a legislação brasileira, você tem direito a informação gratuita sobre os dados
armazenados e eventualmente a correção, bloqueio ou eliminação desses dados. Você pode exigir a
qualquer hora informações sobre a quantidade de utilização de dados.
8. Koni Store se reserva ao direito de alterar a política a qualquer momento.
9. A presente política de privacidade aplica-se a site www.konistore.com.br não estendo-se a sua
cobertura a outros que venham a ser acessados pelos usuários através dos links existentes no site Koni
Store.

