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POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

A K2TV está comprometida em proteger a privacidade de seus clientes. Em nenhum momento 

a K2TV irá distribuir, vender, alugar nomes, endereços de e-mail, ou qualquer outra informação 

de identificação pessoal de seus clientes para terceiros.

1. OS DETALHES

1.1) A K2TV não fornece informações individuais de seus clientes a terceiros ou utiliza a marca 

de seus clientes sem sua devida autorização para fins de comercialização, marketing ou 

produtos;

1.2) A K2TV mantém-se em seu direito de preservar o nome, marca ou serviço que está sendo 

utilizado perante seus atuais e futuros clientes;

1.3) As informações de perfil dos clientes (nome, cargo, endereço e serviços adquiridos) 

podem ser usadas apenas pela K2TV com a devida autorização do cliente para criar conteúdo 

personalizado, ofertas, serviços e publicidade.

2. CONTEÚDO DE TERCEIROS

2.1) A K2TV podem usar cookies para compilar dados estatísticos, a fim de ajudar a analisar e 

entender como os visitantes interagem com o seu site. O processo pode envolver a definição 

de cookies em sistemas locais, a fim de recolher as informações necessárias para realizar a 

análise estatística. As informações recolhidas são projetadas para medir o desempenho de 

várias iniciativas de marketing e desempenho do site.

3. OS ARQUIVOS DE LOG

3.1) A K2TV usa endereços IP para analisar tendências, administrar o site, acompanhar o 

movimento do usuário e reunir informações demográficas para uso próprio. Os endereços IP 

são coletados nunca ligados a informações pessoalmente identificáveis, a menos que um 

usuário especificamente forneça essa informação durante uma sessão, como através do 

preenchimento de um formulário.

4. PESQUISA

4.1) A K2TV poderá ocasionalmente solicitar informações de usuários por meio de pesquisas. 

As participações nessas pesquisas serão totalmente voluntárias. Os dados das pesquisas 

serão usados para melhorar a satisfação de nossos clientes, junto aos nossos serviços.

5. SITES EXTERNOS

5.1) O site da K2TV contém links para outros sites. Esses sites não estão sob a 

responsabilidade da K2TV, sendo assim a K2TV não tem responsabilidade sobre a 

integridade de seus conteúdos.

6. OPT- OUT POLÍTICA

6.1) Caso você não queira receber informações sobre a K2TV, envie um e-mail para o 

contato@k2tv.com.br.

7. ALTERAÇÕES A ESTA DECLARAÇÃO

7.1) A K2TV se reserva ao direito de modificar esta declaração de privacidade sempre que se 

faça necessário, caso seja feita alguma modificação ela estará atualizada nesta pagina.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1) Embora o site da K2TV possa ser acessado por vários países de nosso planeta, este fato 

não obriga a K2TV fornecer seus produtos e serviços a países que a K2TV não tenha relações 

comerciais estabelecidas, legalmente.

Caso tenha alguma dúvida ou comentário sobre esta declaração de privacidade ou qualquer 

outra prática do site, por favor, envie um e-mail para: contato@k2tv.com.br.

Obrigado por seu interesse na K2TV e em seu código de conduta.
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