Leia com atenção nossa Política de Privacidade para conhecer o modo como coletamos, usamos,
transferimos e armazenamos as suas informações. Em seguida, leia também os Termos de Uso, que
regulam a utilização destas páginas.
Entenda que ao fornecer informações pessoais ou navegar neste site, você concorda
automaticamente com as condições preestabelecidas.
Política de Privacidade
Na Fioroti & Tajiri, nós nos preocupamos com a sua privacidade durante a navegação do nosso site.
Utilizamos cookies e outras informações de sua navegação para traçar o perfil do nosso público,
medir o tráfego do site e aprimorarmos nossos serviços.
Todos os dados armazenados são confidenciais e permanecem protegidos em um servidor seguro.
A Fioroti & Tajiri não repassa suas informações para terceiros sem autorização prévia.
Termos de Uso
As informações contidas no site www.fiorotitajiri.com.br e www.fiorotitajiri-sht.com são de
propriedade exclusiva da Fioroti & Tajiri e/ou de seus parceiros e fornecedores, e estão protegidas
por direitos de propriedade intelectual.
Por isso, não reproduza ou copie imagens, imagens, vídeos e áudios do site sem nossa autorização
prévia.
De forma alguma participe de ações não autorizadas de acesso ou de interrupção do
funcionamento do site, sob forma de tipificação penal segundo o Código Penal Brasileiro.
Sempre forneça informações verdadeiras e atualizadas quando o site solicitá-las por meio de
cookies e formulários.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Fioroti & Tajiri pode alterar o conteúdo do site a qualquer momento e não garante que as
informações estejam sempre disponíveis ou isenta de falhas. Também não é de responsabilidade
da Fioroti & Tajiri os casos de perda ou dano por indisponibilidade técnica ou cessação de
transmissão de dados.
Dúvidas Em caso de dúvidas sobre a Política de Privacidade ou sobre os Termos de Uso, entre em
contato conosco por meio da seção Fale conosco.
Alterações nesta página
À Fioroti & Tajiri reserva-se o direito de modificar, alterar ou remover partes desta Política de
Privacidade & Termos de Uso. Todas as alterações serão devidamente informadas neste espaço.
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