Política de Privacidade
O Guia TAC respeita seu visitante e assume o compromisso de proteger sua privacidade na
internet. Nosso compromisso é o de resguardar as informações pessoais que nos forem
fornecidas. Além disso, nos comprometemos a utilizar estas informações somente para os fins
a que forem destinadas.
Esta declaração de privacidade descreve a política de privacidade do site. Aqui explicamos as
opções que são fornecidas sobre o modo pelo qual as informações dos visitantes são coletadas
e utilizadas.

Logs do Servidor
Nossos servidores usam arquivos de log. Estes arquivos incluem endereços IP, browser,
provedor, página de origem, página de saída, plataforma usada, data, horário e número de
cliques. Estes dados não permitem a identificação do usuário e são coletados para verificar o
alcance demográfico do site. Esses dados permitem foquemos nossas atualizações em
conteúdo que seja relevante aos usuários.

Cookies e Web Beacons
Um cookie é um pequeno arquivo de dados armazenado no computador do usuário que traz
informações do mesmo. Nosso site não usa cookies, entretanto alguns de nossos anunciantes
usam e nós não temos acesso e nem controle sobre esses cookies.
O usuário desejar poderá desabilitar o recebimento e o armazenamento de cookies em seu
navegador alterando as configurações de segurança do mesmo. Mais informações podem ser
obtidas no manual ou nos arquivos de ajuda do navegador.

Links
Nosso site é um diretório que contém links para muitos outros sites. Não somos responsáveis
pelas políticas de privacidade desses sites. Encorajamos nossos usuários a buscar e ler as
informações de privacidade dos sites linkados.

Anunciantes
Usamos serviços de outras empresas para exibir anúncios em nosso site. Esses anúncios
podem conter cookies e/ou web beacons para coletar dados no processo de exibição de
anúncios por essas empresas. Nós não temos acesso às informações coletadas por essas
empresas.

Feed por E-mail
Se o usuário cadastrar-se para receber nosso feed o endereço de e-mail informado será
utilizado unicamente para essa finalidade. Esclarecemos que o processo de envio do feed é
automático e executado pelo FeedBurner.

Informações de Contato
Para sugestões ou questionamentos sobre essa política de privacidade nossos usuários podem
escrever para E-MAIL

