Política de Privacidade
Obrigado por visitar o site Lotteca.com. Sua privacidade é importante para nós. Para melhor proteger sua
privacidade, trazemos esta informação para explicar nossas práticas de informações online e as opções
que você tem quanto aos métodos de coleta e uso das informações.

Coleta de informações
Ao contratar nossos serviços, perguntaremos o seu nome, endereço e outros dados de contato,
informações sobre formas de cobrança, algumas preferências e informações básicas de caráter
demográfico. Enquanto algumas dessas informações são essenciais para conduzir nosso negócio,
outras são opcionais, e por isso claramente indicadas como tal, podendo ser resguardadas em sua
privacidade.
As informações fornecidas por você nos ajudam a oferecer um serviço eficiente e a melhorar nosso nível
de serviço para melhor lhe servir.

Como usamos a informação
Utilizamos os dados pessoais que nos sãos informados para atender as expectativas quanto aos nossos
produtos e serviços, e para responder as perguntas sobre nossas ofertas.
Às vezes utilizamos essas informações para nos comunicarmos com você, como para notificá-lo (la) de
uma premiação em uma lotería ou em um concurso, para comunicar mudanças em nosso regulamento,
para atender seu pedido, ou para informar você sobre sua conta.
Também podemos usar informações não-pessoais para melhorar o layout e o conteúdo de nosso site e
para compilar estatísticas.
Podemos disponibilizar informações pessoais quando estas forem solicitadas pela justiça e em resposta
a um processo penal. Também podemos compartilhá-las em resposta à solicitação de algum agente da
lei, ou quando acharmos que é necessário investigar, prevenir, ou tomar atitudes contra atividades
ilícitas, suspeitas de fraude, situações que envolvam ameaças iminentes à integridade física de qualquer
pessoa, violações de nosso regulamento e condições de uso, ou como for requerido pela justiça.

Cookies
Para tornar mais agradável sua visita ao nosso site, usamos cookies em algumas de nossas páginas.
Cookies são pequenos fragmentos (arquivos) de informação que ficam gravados em seu computador. Os
cookies não armazenam nenhum tipo de informação pessoal, mas tornam a navegação em nosso site
mais agradável.

Segurança
Empregamos procedimentos de proteção físicos, eletrônicos e operacionais adequados, visando evitar
acessos não-autorizados às informações armazenadas em nosso sistema.
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