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Heelys Política de Privacidade
Obrigado por acessar o site Heelys.com ("Site"), gerido por Heelys, Inc. Nós respeitamos a sua privacidade e quer proteger suas informações
pessoais. Para saber mais, leia a seguir. Este site é destinado a usuários de 13 anos de idade e mais velhos e não Heelys não coletamos informações
pessoalmente identificáveis 
n ãoisentos de crianças.
Esta Política de Privacidade explica como operamos nosso site, heelys.com. Qualquer ligadasite é da responsabilidade de um terceiro e Heelys não é
responsável pelo conteúdo ou a coleta e uso de informações sobre os sites.

COLETA DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO
Navegando pelo nosso site. Você pode ver muito do site, sem fornecer informações para nós. Existem alguns lugares no site onde você pode nos
fornecer suas informações: · Você pode nos fornecer informações nos termos do entrando em um sorteio ou concurso. · Você pode nos fornecer
informações através do nosso site "fale conosco".

Em cada um desses casos, Heelys usa essas informações apenas para administrar o seu pedido (como com um sorteio), ou responder a você (como
com uma pergunta para atendimento ao cliente). Uma vez que a informação é fornecida ou a promoção é concluído, descartamos essa informação.
Embora Heely de não agora reter as informações que você fornecer para fins de marketing, pode fazêlo no futuro. Estas alterações podem incluir
usando cookies, etiquetas de ação, e web beacons para tornálo mais fácil para você navegar no site, fazer uma compra, ajudálo a encontrar
informações rapidamente, ou alertálo sobre novos produtos e serviços. Por favor, volte a esta política de privacidade de tempos em tempos para
atualizações sobre como processamos ou manter suas informações.
De tempos em tempos, Heelys pode usar listas de email marketing comprados que foram devidamente selecionados. em tais casos, Heely de faz
esforços comercialmente razoáveis 
p ara cumprir com a CANSPAM e você vai encontrar informações unsubscribe contida no corpo do email. Por
favor, aguarde até 5 dias para sua informação a ser removido.
Além ativamente para nos fornecer informações, como descrito abaixo, quando você se move em torno do nosso site, você nos fornecer o seu
endereço de IP.Usamos endereços IP para analisar tendências, administrar o site, o movimento do usuário, e reunir amplas informações
demográficas para uso agregado.Endereços IP não estão ligados a informações pessoalmente identificáveis.

OBRIGATÓRIO DIVULGAÇÃO COPPA
Heelys atualmente não rastrear pessoas individuais em seu site, apenas os endereços de email. No caso Heelys já permite o registo no site, por
favor consulte esta política de privacidade com as atualizações.
Fazer uma compra. Quando você faz uma compra através do site, você estará fornecendo as suas informações com o único propósito de completar
uma transação de venda. Heelys usa uma empresa de seguro de crédito de terceiros processamento de cartão para cobrar usuários de bens e
serviços. A empresa de processamento não mantém compartilhar, armazenar ou utilizar informações de identificação pessoal para qualquer finalidade
secundária.
Aplicação da Lei. Nós não reter informações sobre você que identificálo pessoalmente para qualquer tempo maior que o necessário para satisfazer o
seu pedido ou promoção. No caso improvável de que temos informações sobre você que não foi excluído porque ele está em processo, poderemos
divulgar tais informações em resposta às solicitações dos agentes da lei investigações; intimações; uma ordem judicial; ou se formos obrigados a
divulgar essas informações por lei. Também vai liberar informações pessoais cuja divulgação é necessária para proteger nossos direitos legais, fazer
valer os nossos Termos de Uso ou outros acordos, ou para proteger a nós mesmos ou outros. Por exemplo, podemos compartilhar informações para
reduzir o risco de fraude ou se alguém usa ou tenta usar o site por razões ilegais ou para cometer fraudes.
Podemos compartilhar informações não pessoais, como visitantes agregadas ao nosso site ou informações sobre o conteúdo de uma ordem com
terceiros, como parceiros de publicidade. Esta informação não diretamente identificálo pessoalmente ou por qualquer usuário.
Se formos obrigados por lei, podemos divulgar publicamente o nome (nome inicial do apelido), cidade e estado de concurso ou sorteio
vencedores. Consulte sempre as regras específicas para qualquer promoção em nosso site para determinar se outras informações poderão ser
divulgadas. Por exemplo, em um concurso de submissão foto, sua imagem pode ser exibida em nosso site. Por favor, leia todos os termos e
condições de cada concurso específico para ver se existem disposições especiais que possam afetar a sua privacidade.

SEGURANÇA
Usamos medidas padrão da indústria para proteger suas informações pessoais quando o temos, mas não podemos garantir a segurança
completa. 100% de segurança completa atualmente não existe em qualquer lugar.

Atualizações a esta política
Se alterar ou actualizar esta política, vamos destacar as mudanças para facilitar sua consulta.
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