Política de Privacidade
A Estudar no Exterior Intercâmbio possui compromisso com a segurança e privacidade de seus
clientes e parceiros comerciais. Para tanto desenvolveu uma política de privacidade, a qual
vigora a partir de 06/02/2013 e poderá sofrer alterações a qualquer tempo, portanto
recomendamos verificar atualizações constantemente, sendo que informaremos aqui a última
alteração. 06/02/2013. Nossa política de privacidade aplicase ao site 
estudarnoexterior.com.br
Como são coletadas as informações e como serão utilizadas? Nossos clientes fornecem de
forma voluntária as seguintes informações: nome, endereço, telefone, email, redes sociais,
entre outros, necessários à melhor disponibilização de nossos produtos e serviços e
principalmente, a fim de facilitar o contato entre nossa empresa e nossos clientes.
Garantimos que em hipótese alguma estas informações serão comercializadas ou repassadas a
terceiros, pessoa física ou jurídica, ressalvandose os episódios de expressa determinação legal
ou judicial, além dos casos em que ocorram transações comerciais entre usuários e empresas
clientes, para que os mesmos possam validar suas transações.
Poderemos utilizar estas informações para comunicálos sobre promoções, serviços e produtos
adicionais que possam ser de seu interesse. Ainda, poderemos produzir análises estatísticas
sobre características de comportamento de nossos usuários. Este procedimento tem por
objetivo medir o interesse na procura por nossos serviços.
Como você pode consultar, alterar e/ou excluir as informações prestadas? Através do link
disponibilizado sempre que um novo cliente utiliza nosso site e faz um cadastro, o cliente poderá
solicitar alteração dos dados, bem como, poderá solicitar a exclusão de seu cadastro.
Direito de imagem: Todas as imagens utilizadas em nosso site são de uso exclusivo da
Estudar no Exterior Intercâmbio, ficando proibido o seu uso por terceiros sem autorização
prévia, por escrito.
Proteção das informações: A proteção dos dados de nossos clientes é feita da mesma forma
que protegemos os dados de nossa empresa, através de equipamento de última geração
disponíveis no mercado. Mesmo assim, infelizmente não podemos garantir a segurança integral
dos dados transmitidos e armazenados, ficando a critério do próprio usuário de nossos sites,
assumir os riscos decorrentes de suas escolhas. Uma vez recebidas as informações faremos o
que tiver ao nosso alcance para garantir a sua privacidade.

Sites de terceiros: Poderemos a qualquer momento disponibilizar em nosso site, links para
outros sites, sendo que nossa política não abrangerá em nenhum momento o acesso a tais
sites, entendase a isenção total de quaisquer vínculos entre tal site e o site da Estudar no
Exterior Intercâmbio, não tendo nossa empresa qualquer controle sobre o conteúdo destes sites
e os links não significam que endossemos ou aceitamos qualquer responsabilidade pelo
conteúdo ou utilização daquele site.
Cabe ao usuário tomar as devidas precauções para garantir que quaisquer itens selecionados
para seu uso não estejam infectados com vírus e/ou outros itens destrutivos.

