
política de privacidade

A sua privacidade é importante para nós.

É política da WK3 Agência de Marketing e Publicidade 
respeitar a sua privacidade em relação a qualquer 
informação que possamos coletar em nosso site.

O uso continuado de nosso site será considerado como 
aceitação de nossas práticas em torno de privacidade e 
informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre
como lidamos com dados do usuário e informações 
pessoais, entre em contato conosco.

Quando você preenche um formulário 
da WK3, nós coletamos as informações 
pessoais e profissionais tais como: 
nome, e-mail, telefone e empresa
para mantermos contato através 
de e-mail, mensagem e telefone.

Acessando nosso site, também 
recebemos automaticamente o 
protocolo de internet do seu 
computador e endereço de IP, 
a fim de obter informações 
que nos ajudam a aprender 
sobre seu navegador e 
sistema operacional.

O QUE FAREMOS COM ESTA INFORMAÇÃO?1

CONSENTIMENTO2

Quando você fornece suas informações pessoais/
profissionais para que lhe enviemos informações 
adicionais sobre nossos serviços, entendemos que 
você está de acordo com a coleta de dados para 
serem utilizados pela nossa agência. Se após o 
fornecimento de seus dados você mudar de ideia, 
é possível solicitar a retirada do seu consentimento 
a qualquer momento, entrando em contato conosco 
pelo e-mail: atendimento@wk3.com.br

www.wk3.com.br



LGPD
DIVULGAÇÃO3

Não compartilhamos
informações de identificação 
pessoal publicamente ou
com terceiros, exceto quando 
exigido por lei.

SEGURANÇA4

Para proteger suas informações 
pessoais, tomamos precauções 
e seguimos as melhores práticas 
do mercado para nos certificar
que elas não serão perdidas
inadequadamente, usurpadas,
acessadas, divulgadas,
alteradas ou destruídas.

ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE

5

Como estamos sempre buscando melhorar
nossos serviços e experiências, esta Política 
de Privacidade pode passar por atualizações 
para refletir as melhorias realizadas. 

Desta forma, recomendamos a visita periódica 
nesta página para que você tenha conhecimento
sobre as modificações realizadas.
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Se a WK3 for adquirida ou fundida com outra empresa, suas informações podem ser trans-
feridas para os novos proprietários para que possamos continuar a nos relacionar com você.

Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site. 
Se fizermos alterações de materiais para essa política, iremos notificá-lo aqui que eles foram 
atualizados, para que você tenha ciência de quais informações coletamos, como as usamos, 
e sob quais circunstâncias, se alguma, usamos e/ou as divulgamos.

PRIVACIDADE


