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Política de privacidade Tecnohold 

1. Introdução 

1.1 O site da Tecnohold tem como objetivo principal, facilitar e agilizar o atendimento de 

potenciais clientes, por meio da coleta de seus dados cadastrais. 

1.2 No contexto de mensagens eletrônicas, o termo “spam” significa mensagens não solicitadas, 

em massa ou descriminadas tipicamente enviadas com proposta comercial. 

1.3 Nós temos zero tolerância a spam. 

 

2. Crédito 

2.1 Esse documento foi criado usando o model da SEQ Legal (http://www.seqlegal.com.br). 
 

3. Filtragem de Spam 

3.1 nosso sistema de mensagem automaticamente procura em todas as mensagens recebidas e 

filtra as que aparentam ser spam. 

3.2 Nós podemos reportar spam recebido, o que pode resultar no domínio e endereço de IP do 

remetente serem adicionados em listas negras. 

 

4. Problemas com filtragem 

4.1 Nenhum sistema de filtragem de mensagem é 100% preciso, esporadicamente mensagens 

legitimas podem ser filtradas como spam pelo nosso sistema. 

4.2 Se você acredita que uma mensagem legitima foi filtrada em nossos sistemas, por favor, 

notifique o destinatário por outros meios. 

 

5. Spam dos usuários 

5.1 Nós provemos um meio para que os usuários enviem mensagens de e-mail. 

5.2 Usuários não devem se utilizar desse sistema ou de qualquer outro sistema para armazenar, 

copiar, enviar, retransmitir, ou distribuir spam. 

 

6. Destinatário de mensagens não desejadas por nós 

6.1 No evento improvável de qualquer mensagem enviada por ou a partir dos nossos sistemas 

ser considerada spam, por favor, nos contate utilizando os meios listados abaixo e o evento 

será investigado. 

 

7. Alterações 

7.1 Nós podemos alterar essa política a qualquer momento, a nova versão sempre estará 

disponível em nosso site. 

 

8. Nossos dados 

8.1 Este site é de propriedade e operado por Tecnohold Development Technology Ind.  E Com. 

LTDA. 

8.2 Nosso endereço principal é: Avenida José Maria Fernandes, 445 – Parque Novo Mundo – 

São Paulo / SP – Cep: 02185-030. 

8.3 Você pode nos contatar através de: 

(a) Pelo correio conforme endereço descrito acima; 

(b) Utilizando o formulário localizado em nosso site pela página contato; 

(c) Por telefone conforme números disponíveis em nosso site; 

(d) Por e-mail conforme descrito em nosso site na página contato;    


