POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A privacidade é um direito de todos, garantido pela nossa Constituição. Esse direito também
está previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 12.965/2014, que determina os
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
Sendo assim, o usuário tem direito à privacidade total quando navega pelo site
www.onvidamais.com.br.
É nosso papel cuidar dos seus dados com sigilo e proteção. O serviço Ôn Vida+ é administrado
pela Assegurou, uma marca e divisão da Ô INSURANCE GROUP CORRETORA DE SEGUROS S.A.,
CNPJ 19.832.571/0001-10 e SUSEP 10.2020035.8.
1.0 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Apenas a navegação do usuário no site do Ôn Vida+ não nos fornece informações
confidenciais, só temos acesso a elas no preenchimento de formulários dentro da
página. Nós armazenamos as informações para contatos futuros.
1.2 Para garantir um atendimento mais personalizado, com informações ideais para
cada perfil, utilizamos cookies durante sua navegação, ou seja, arquivos
temporários que nos informam os sites que você acessou, e então entendemos
melhor seus interesses. Mas caso você não concorde, é só desativar os cookies em
seu browser.
1.3 As informações pessoais dos usuários são salvas de acordo com os mais rígidos
padrões de confidencialidade e segurança, ou seja, não serão enviadas a outras
empresas e pessoas – exceto com a sua autorização ou por algum motivo legal.
1.4 As cláusulas desse documento podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso
prévio.
2.0 RESPONSABILIDADE DOS VISITANTES DO SITE
2.1 Proteger seus dados sempre que acessar a Internet, informando somente os que
forem necessários em operações com proteção de dados.
2.2 Fornecer informações verídicas, evitando qualquer problema legal.
3.0 COMO UTILIZAMOS AS INFORMAÇÕES
3.1 A nossa base de dados mantém as informações dos usuários em sigilo absoluto,
sendo utilizadas apenas para entender cada perfil e enviar novidades e informações
de acordo com cada interesse.

A Ôn Vida+ mantém o compromisso em respeitar a privacidade, por isso não
vendemos nem divulgamos os dados fornecidos durante seu cadastro – exceto com a
sua autorização ou por algum motivo legal.
4.0 RELACIONAMENTO COM TERCEIROS
4.1 As Políticas de Privacidade adotadas pelo Ôn Vida+ estão relacionadas a apenas este
site e não são aplicadas a qualquer outro site associado ou relacionado por meio de
links ou outras formas de divulgação e acesso.
4.2 Não nos responsabilizamos pelos conteúdos disponíveis em sites de outras
empresas ou associados por meio de links ou outras formas de divulgação e acesso.
4.3 Da mesma forma, não nos responsabilizamos por danos e problemas relacionados
à demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados da Internet.
5.0 SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
5.1 Constantemente avaliamos os procedimentos de segurança e privacidade
disponibilizados aos clientes e visitantes do nosso site.
5.2 Usamos a criptografia como um recurso padrão para transmitir os dados dos
usuários, assim, garantimos a segurança sempre.

