POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Plenitude Villas respeita o direito à privacidade e zela pela segurança dos dados
pessoais de seus usuários.
A nossa Política de Privacidade esclarece como coletamos e utilizamos as informações
para que nossos visitantes se sintam seguros ao navegar em nosso website.
Ao utilizar este website, você concorda com os termos da presente Política de
Privacidade.
1. Informações que coletamos:
Não coletamos automaticamente nenhuma informação pessoal de nossos visitantes.
Essas informações são fornecidas com solicitação prévia e voluntariamente pelos
usuários, fornecidas em pesquisas e no momento de registro no site ou redes sociais,
como nome e endereço, número de telefone, informações de pagamento.
Ao fornecer informações através deste site, você consente com a coleta e uso de
informações, de acordo com esta Política de Privacidade.
2. Uso do que foi coletado:
As informações que coletamos são usadas com o objetivo de notificar os usuários
sobre as atualizações disponíveis e para ofertas, promoções de nossos serviços.
A Plenitude Villas não disponibiliza e-mails e demais informações pessoais de usuários
cadastrados a outras organizações e/ou parceiros, salvo quando autorizado.
3. Outros Links:
Este website poderá conter links para sites externos, parceiros e/ou patrocinadores,
que podem ter políticas de privacidade diferentes das nossas, estando assim sujeitas
às suas próprias práticas de obtenção e uso de dados. A Plenitude Villas não se
responsabiliza pelo conteúdo de tais sites.
4. Segurança:
A Plenitude Villas utiliza medidas de segurança para proteger as informações contidas
em nosso banco de dados. Como sistemas de segurança não são 100% seguros,
fazemos o possível para proteger suas informações pessoais; no entanto não temos
como garantir a absoluta segurança de nossos servidores.
5. Disposições gerais:
Ao utilizar nosso website, você manifesta sua concordância com esta Política de
Privacidade, que poderá ser alterada periodicamente.
6. Contato:
Seus comentários são bem-vindos. Caso você tenha dúvidas ou reclamações sobre a
nossa Política de Privacidade, entre em contato pelo e-mail
reservations1@plenitudevillas.com.
TERMS & CONDITIONS
Plenitude Villas respects the right to privacy and security of users' personal
information.
Our Privacy Policy clarifies how we collect and use the information to make our visitors
feel safe while browsing our website.By using this website, you agree to the terms of
this Privacy Policy.
1.Information we collect:
We do not automatically collect any personal information from our visitors. This

information is provided upon request and voluntarily by users, informed in surveys and
at the time of registration on the site or social networks, such as name and address,
telephone number, payment information.By providing information through this site,
you consent to the collection and use of the information.
2.Use of information that has been collected:
The information we collect is used to notify users of available updates and for offers,
promotions of our services.
Plenitude Villas does not make emails and other personal information of registered
users available to other organizations and / or partners, except when authorized.
3.Other Links:
This website may contain links to external partner and / or sponsor websites, which
may have different privacy policies than ours. Plenitude Villas is not responsible for the
content of such sites.
4.Safety:
Plenitude Villas uses security measures to protect the information contained in our
database. Knowing that security systems are not 100% safe. While PlenitudeVillas
always does its best to protect your personal information, we cannot ensure the
absolute security of our servers.
5.General provisions:
By using our website, you agree to this Privacy Policy, which may be changed at any
time.
6.Contact us:
Your comments are welcome. If you have questions or complaints about our Privacy
Policy, please contact us at reservations1@plenitudevillas.com.

