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CENTRO MATERNO INFANTIL MIMI MIAU 
Política de Privacidade 

 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

O Centro Materno Infantil Mimi Miau, com sede na Rua Governador Roberto Silveira, 144, 
cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.093.303/0001-
99, firma com seus alunos, professores, funcionários ou visitantes de seus sites, aplicações web 
e mobile as seguintes práticas de privacidade: 
 
1. Política de privacidade 
 
Nenhuma informação pessoal será liberada sem consentimento anterior por escrito, do 
indivíduo, com exceção do que está em lei federal e estadual. Não há o compartilhamento de 
informações pessoais com outras empresas, exceto para cumprir qualquer legislação, 
regulamentação, processo legal, solicitação governamental ou com o objetivo de fornecer a 
você os produtos e serviços solicitados, tendo obtido para tanto a sua permissão. 
 
2. Que informações coletamos e como o fazemos 
 
A MIMI MIAU utiliza formulários e cookies para obter as informações de seus Usuários. Os 
cookies são utilizados quando um Usuário acessa nossas páginas e sites. 
 
Cookies nada mais são do que arquivos de texto gravados em seu computador, e que nos ajudam 
a reconhecê-lo quando volta às nossas páginas. Eles não podem ser utilizados para deduzir nome 
e sobrenomes do Usuário. 
 
Em nossos aplicativos mobile, gravamos logs de acesso, com informações de data, hora e ações 
realizadas pelo usuário, incluindo conta de login, quando esta estiver sendo utilizada. Gravamos 
também especificidades da tecnologia que o usuário está utilizando, como versão do sistema 
operacional, modelo e fabricante do equipamento. 
 
Coletamos também informações anônimas de navegação dos usuários através de sistemas 
próprios ou de terceiros autorizados, respeitadas todas as questões de segurança e privacidade 
de dado. Caso não queira que dados anônimos de navegação sejam utilizados, acesse e altere 
as configurações de privacidade do seu browser e desabilite a coleta de dados em 
http://optout.t.tailtarget.com/ 
 
3. Como usamos as informações que coletamos 
 
As informações coletadas são usadas para o propósito da criação do registro e integridade de 
dados, para compreender melhor o perfil de nossa audiência, oferecer uma melhor experiência 
de navegação ou apresentar publicidade mais relevante para você, bem como para melhorar a 
segurança e qualidade dos serviços oferecidos por nossos sites e aplicativos. Podem ser usadas 
em uma agregação para análise demográfica, mas nunca serão usadas de forma que itens ou 
dados possam ser utilizados para identificar usuários individualmente. Utilizamos seu e-mail 
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para divulgar eventos e atividades da MIMI MIAU. Os dados que compartilhamos com terceiros 
são apenas genéricos e agregados, provenientes das interações dos usuários com os sites e 
aplicativos. Por exemplo, podemos dizer a um anunciante que um determinado número de 
pessoas visitou determinada seção ou se cadastrou em nossos sites. Porém, não divulgamos 
nenhuma informação que possa identificar quem são essas pessoas, ou seja, nunca divulgamos 
seu e-mail, nome ou qualquer outro dado que possa identificá-lo pessoalmente. 
 
4. Segurança das informações 
 
A MIMI MIAU tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à segurança na proteção de 
dados e procura instalar todos os meios e medidas adicionais para evitar a perda, mau uso, 
alteração, acesso não autorizado ou subtração indevida dos dados pessoais recolhidos, 
utilizando sistemas de segurança que buscam garantir a integridade e a confidencialidade dos 
dados pessoais durante a transmissão dos mesmos. Não obstante, o Usuário deve estar ciente 
de que as medidas de segurança relativas à Internet não são integralmente infalíveis.  
 
 
 
Essas regras sobre privacidade se aplicam apenas aos sites e aplicativos MIMI MIAU. Elas não 
valem para os sites que indicamos por meio de links.  Você deve se informar sobre a política de 
cada um deles antes de fornecer qualquer tipo de informação. 
 
 
A MIMI MIAU poderá alterar esta Política de Privacidade periodicamente, porém sem reduzir de 
forma alguma seus efeitos. Qualquer alteração efetuada será devidamente publicada nesta 
página, e caso as alterações sejam significativas, será disponibilizado um aviso com mais 
destaque em seu site.  


