POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A ONIK tem compromisso com a privacidade e a segurança de seus clientes durante todo o processo de
navegação e compra em nossa loja virtual. Os dados cadastrais de nossos clientes não são vendidos, trocados
ou divulgados a terceiros, exceto quando tais informações forem necessárias para o serviço de entrega,
cobrança ou para participação em promoções solicitada pelos próprios clientes. Seus dados pessoais são peça
fundamental para que seu pedido chegue com segurança no prazo previsto para entrega.
A ONIK utiliza cookies e informações de sua navegação (seção do browser) com o intuito de traçar um perfil
do público que visita a loja, para proporcionar uma melhor experiência em nossa loja e viabilizar recursos
personalizados como recomendações de produtos, publicidades e informações adicionais de itens do seu
interesse, por exemplo.
Você poderá desabilitar o arquivamento dos Cookies em seu browser, deletá-los e gerenciar sua utilização
por meio da configuração do navegador que utiliza para acessar a loja. Para remoção dos Cookies ou Cache do
seu computador siga os procedimentos indicados pelos desenvolvedores* para cada navegador**:
➢ Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR)
➢ Internet
Explorer:
(http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11)
➢ Firefox: (https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-desative-cookies-sites-rastrear-preferencias)
➢ Safari: (http://safari.helpmax.net/ps/privacidade-e-seguranca/como-remover-cookies/)
➢ Opera: (https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/)
* Atenção: As informações abaixo são fornecidas pelos sites oficiais dos próprios desenvolvedores. A ONIK não
se responsabiliza por danos ou perdas de informações geradas pelo uso desses procedimentos.
** Essa operação pode ser necessária todas as vezes que o equipamento for substituído, reinstalado ou tiver
suas configurações alteradas para o padrão original.
Durante todo esse processo mantemos suas informações em absoluto sigilo. É importante, ainda, ressaltar
que tais informações são registradas pela ONIK de forma automatizada, dispensando manipulação humana.
O usuário é o único responsável por manter a confidencialidade da senha pessoal de acesso escolhida no
momento do registro. A ONIK não se responsabiliza por qualquer dano que resulte da divulgação da senha
pessoal pelo usuário a terceiros, ou da utilização da senha por terceiros para ter acesso ao cadastro do usuário.
Será de total responsabilidade do usuário a garantia da veracidade e exatidão dos dados pessoais
fornecidos nesta loja virtual. A ONIK não assumirá qualquer responsabilidade no caso da inexatidão dos dados
pessoais introduzidos pelo usuário, omissão de informação relevante, ou inserção de dados falsos que possam
induzir em erro sobre o usuário.

Se qualquer informação fornecida pelo usuário for falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta, ou caso a
ONIK tenha razões suficientes para suspeitar que tais informações sejam falsas, incorretas, desatualizadas ou
incompletas, a ONIK terá o direito de suspender ou cancelar imediatamente, independente de notificação, a
conta de cadastro do usuário e recusar toda e qualquer utilização, presente ou futura dos serviços que requerem
cadastro específico.
Todos os dados que os visitantes fornecerem na loja através de protocolos de segurança estarão
protegidos, a fim de assegurar sua privacidade e autenticidade, à medida que trafegam pela Internet.
Todavia, a ONIK não assegura a plena segurança das informações e/ou dados enviados pelos visitantes
caso ocorram eventos que ocasionem casos fortuitos ou motivos de força maior, razão pela qual os visitantes
expressamente renunciam a qualquer reivindicação contra a ONIK em decorrência de perda de dados
eventualmente sofridos em virtude de acessos não autorizados e/ou quebra de segurança dos sistemas que
mantém a ONIK.
Buscando a contínua melhoria, poderemos alterar a qualquer momento a Política de Privacidade. No
entanto, sempre que isso ocorrer, divulgaremos as alterações em nosso site em lugar visível e de fácil acesso.
Ao utilizar os serviços da ONIK, você, consumidor, concorda e aceita os termos da Política de Privacidade
vigente na data cabendo verificá-la previamente cada vez que visitá-lo.

