
Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé a à ordem pública;

Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, ou casas de apostas online;

jogos de sorte e azar, qualquer tipo de pornografia ilegal, de apologia ao terrorismo ou contra os

direitos humanos;

Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares), de seus fornecedores ou

terceiros, para introduzir ou disseminar vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas de hardware

ou software que sejam capazes de causar danos anteriormente mencionados.

Termo de Uso
O usuário se compromete a fazer uso adequado do conteúdo e da informação oferecidos no site e, com

caráter enunciativo, mas não limitativo:

Política de cookies
Os cookies são arquivos salvos em seu computador ou qualquer outro aparelho que acesse aos sites.

Eles podem ser coletados e armazenados em seu próprio equipamento assim que se inicia a navegação

ou quando se utiliza algum recurso. Os cookies utilizados pelo nosso site são apenas os estritamente

necessários para o funcionamento do mesmo. Você poderá apagá-los do seu navegador, e mesmo que

tenha uma data de expiração recomendamos que o faça. 

Política Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. É nossa política respeitar a sua privacidade em relação a

qualquer informação sua que possamos coletar no site, com transparência e em cumprimento à Lei Geral

de Proteção de Dados – LGPD (13.709/18).

Solicitamos informações pessoais apenas para retornar o contato para lhe fornecer um serviço. Fazemos

por meios justos e legais, com o seu conhecimento e consentimento. 

Visando a transparência nos dados coletados, apenas retemos as informações pelo tempo necessário

para fornecer o serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios

comercialmente aceitáveis   para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou

modificação não autorizados.

Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto quando

exigido por lei. Suas informações serão compartilhadas internamente apenas ao setor responsável e que

entrará em contato, quando e se necessário.

Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos com dados e informações pessoais, entre em contato

conosco no email lgpd.parasmo@parasmo.com.br .

Este documento poderá sofrer alterações periódicas. Quando isto ocorrer, a Irmãos Parasmo

disponibilizará em sua plataforma a versão mais atual.
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