
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE – CONTABILON 

O Sistema CONTABILON é propriedade da empresa FAIRTAX CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA – ME, e se destina ao uso por profissionais liberais, pessoas físicas ou jurídicas, e a outros 

interessados em conhecer nosso sistema. A FAIRTAX, proprietária do software e da marca 

CONTABILON obriga-se, nos termos da legislação em vigor, a garantir a privacidade dos 

usuários deste sistema, declarando expressamente não dispor de quaisquer mecanismos que 

identifiquem pessoalmente os usuários e/ou seus respectivos endereços eletrônicos, exceto 

quando por estes voluntariamente prestados.  

Esta Política de Privacidade se aplica à obtenção, uso e revelação de Informações Pessoais em 

nosso sistema e a todos os serviços e sites da web oferecidos pela CONTABILON. 

Adicionalmente, esta política estabelece regras e condições de uso dos serviços que devem ser 

aceitas, observadas e cumpridas por qualquer dos usuários.  

A FAIRTAX obriga-se expressamente a não coletar e não repassar a terceiros quaisquer 

informações que impliquem na identificação pessoal do usuário, exceto quando por estes 

expressamente autorizados. Informações Pessoais são informações fornecidas que identificam 

o usuário pessoalmente, incluindo, por exemplo, seu nome completo, endereço, telefone e 

endereço de e-mail. Nós obtemos as suas informações pessoais quando você nos envia uma 

informação ou um pedido (por meio deste website ou de alguma outra forma). Nós usamos 

essas informações para o envio dos e-mails que você pediu ou por razões administrativas 

(como para comunicar sobre mudanças feitas, por exemplo, nesta Política de Privacidade). 

 Utilizamos ainda tais informações para encaminhar eventual oferta de melhorias e serviços 

através do e-mail fornecido, e fornecemos também uma maneira para cancelar, a qualquer 

tempo, o recebimento de futuros e-mails. Todos os dados armazenados não serão divulgados, 

sendo arquivados sempre de acordo com a legislação brasileira em vigor e enquanto durar a 

prestação dos serviços.  

Cookies.  

A FAIRTAX declara desde já que contabiliza os números de visitas deste site e de suas páginas 

subjacentes, inclusive mediante utilização de cookies, de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços prestados. As análises estatísticas e genéricas sobre o comportamento dos usuários 

poderão ser partilhadas, mas o usuário nunca será individualmente identificado.  

Segurança da Informação.  

A FAIRTAX adotou e segue medidas padrões para se proteger contra acesso não autorizado e 

intercepção ou processamento de Informações Pessoais, incluindo a certificação segura de 

conexão SSL.  

 



 
 

Mudanças na Política de Privacidade  

A FAIRTAX poderá atualizar esta política de privacidade quando surgir alguma alteração 

importante e recomenda que você acesse nossa política de privacidade periodicamente para 

manter-se atualizado. 

Atualizado em 19 de Agosto de 2016. 

 


