
POLITICA DE PRIVACIDADE 
 
 
Bem vindo ao Relprev, um aplicativo pertencente a Omni Taxi Aéreo S.A. Essa Política de               
Privacidade foi elaborada para lhe informar nossas práticas sobre coleta, uso e divulgação de              
informações que você possa fornecer por meio deste aplicativo. Por favor, leia todo o conteúdo               
dessa Política de Privacidade antes de usar ou submeter informações para este aplicativo.  
 
 
Sua Permissão 

Ao usar este aplicativo, você concorda com os termos da presente Política de Privacidade e com                
os Termos de Uso do Relprev. Sempre que você enviar informações por meio deste aplicativo,             
você autoriza a coleta, o uso e a divulgação de tais informações de acordo com esta Política de                  
Privacidade. 
 
Informações que você fornece 
 
Este aplicativo coleta, de forma ativa, informações de seus visitantes tanto por meio de              
perguntas específicas quanto ao permitir que você se comunique diretamente conosco via e-mail             
e/ou formulários de opinião. Algumas das informações que você fornece podem constituir            
informações pessoalmente identificáveis (isto é, informações que podem ser identificadas,          
unicamente, a você, como nome completo, endereço, endereço de e-mail, número de telefone,             
etc.).  
 
 
Coleta de Informações de Maneira Passiva 

Conforme você navega por esse aplicativo, certas informações anônimas podem ser coletadas de             
modo passivo (isto é, coletadas sem que você ativamente forneça as informações) usando             
diversas tecnologias, como cookies, Internet Tags ou Web Beacons, e também através de coleta              
de dados de navegação (registros de acesso, registros de servidor, fluxo de clique). Seu              
navegador da Internet automaticamente transmite para este aplicativo algumas dessas          
informações anônimas, como a URL do web aplicativo que você acabou de acessar, o endereço               
do Protocolo da Internet (IP) e a versão do navegador que seu computador está utilizando. Este                
aplicativo pode também coletar informações anônimas através de cookies, Internet Tags ou Web             
Beacons. Você pode configurar seu navegador para notificá-lo quando um cookie é enviado ou              
para recusar todos os cookies, entretanto, algumas funções desse aplicativo podem não            
funcionar sem cookies.  
 
 
Uso e Divulgação de informações 

Exceto se de outra maneira previsto, nós podemos usar informações coletadas por meio deste              
aplicativo para melhorar o conteúdo de nosso aplicativo, para customizá-lo de acordo com suas              
preferências, comunicar informações a você (caso você tenha solicitado), para fins de marketing             
e pesquisa e qualquer outro propósito especificado. Adicionalmente, nós também podemos           
utilizar todas as informações obtidas por este aplicativo que não esteja em uma forma que seja                
pessoalmente identificável.  
 
Se você fornecer informações pessoalmente identificáveis a este aplicativo, nós podemos           
combinar tais informações com outras informações coletadas de modo ativo, a menos que nós              
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especifiquemos o contrário no momento da coleta. Nós também podemos divulgar informações            
pessoalmente identificáveis que você tenha fornecido através deste aplicativo a terceiros, mas            
somente para responder a solicitações de execução legal, ordens judiciais ou outros processos             
legais, ou se acreditarmos que tal resposta é necessária para investigar, evitar ou responder por               
atividades ilegais, fraude, ameaças físicas a você ou a outros ou quando exigido pela lei               
aplicável. 
 
Acesso remoto às informações  
 
É facultado aos usuários que tenha registrado uma denúncia, o acompanhamento da mesma             
através de nosso aplicativo. Para tanto, na hora do registro da denúncia, é fornecido um               
protocolo único, o qual inclui uma senha. Este protocolo não pode ser recuperado             
sucessivamente, portanto deverá ser anotado e guardado com cuidados. Através deste protocolo            
você terá acesso às informações relativas ao registro e andamento de sua denúncia, e poderá               
fornecer informações ou documentos adicionais a serem anexados à mesma. 
Para sua segurança, mantenha sigilo absoluto sobre o seu protocolo, que é de uso pessoal e                
intransferível. 
 
 
Segurança 
Este aplicativo toma medidas razoáveis para proteger informações pessoalmente identificáveis a           
medida em que você as transmite para nosso aplicativo e para proteger tais informações contra               
perda, uso inadequado, acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição. Você deve            
ter em mente que nenhuma transmissão via Internet é completamente segura ou livre de erro.               
Em particular, e-mails enviados de/para o nosso aplicativo podem não ser seguros.  
 
 
Mudanças nesta Política de Privacidade 

Se essa Política de Privacidade for alterada, a Política modificada será divulgada neste             
aplicativo. Por favor, cheque periodicamente o aplicativo, especialmente se você forneceu           
qualquer informação pessoalmente identificável. Essa Política de Privacidade foi atualizada pela           
última vez em 27/08/2018.  
 
 


