Declaração de privacidade

Nós coletamos informações pessoais dos nossos visitantes em uma base voluntária.
Informações pessoais podem incluir nome, cargo, empresa, endereço, número de telefone,
endereço de e-mail e outros dados relevantes. Perguntas ou comentários enviados pelos
visitantes também podem incluir informações pessoais. Nós não requeremos informações
pessoais para fornecer acesso a maior parte do nosso site. No entanto, temos que fazê-lo para
baixar informações de produto, encomendar produtos e usufruir de algumas outras
características do nosso site.

Usamos as informações que os visitantes fornecem para fins como processamento e resposta
as solicitações, melhoria das nossas operações e comunicação com os visitantes sobre nossos
produtos, serviços e negócios. Subsidiárias e prestadores de serviços externos participam em
algumas destas atividades, mas nós não vendemos ou alugamos informações pessoais para
empresas não relacionadas com fim de marketing direto. Além disso, como nosso negócio
evolui, podemos transferir ou adquirir empresas e ativos relacionados, e podemos transferir
informações sobre os clientes e visitantes do site em relação a tais transações.

Se você tem alguma dúvida, por favor nos escreva:

VZW POTASSIUM NITRATE ASSOCIATION (PNA)
Non-profit Association
Keizerstraat 29
1740 Ternat, Belgium

Por favor, forneça seu nome completo e número de telefone caso tenhamos perguntas.

O nosso servidor web também recolhe automaticamente informações não pessoalmente
identificáveis, tais como o nome de domínio do site que fornece o visitante com acesso à
Internet, mas o nome de usuário; não do visitante. Outros exemplos de informações recolhidas
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pelo nosso servidor incluem o endereço (IP) usado para conectar o computador do visitante à
Internet, o tipo de visitante e versão do browser, sistema operacional e plataforma, o tempo
médio gasto em nosso site, o protocolo de Internet, páginas visitadas, informações de busca,
tempos de acesso e outras estatísticas relevantes. Usamos essa informação de forma
agregada para medir o uso de nosso site, para administrar e melhorar o nosso site.

Na medida do necessário ou permitido por lei, podemos também coletar, usar e divulgar
informações pessoais em conexão com investigações de segurança relacionadas ou de
aplicação da lei ou no âmbito da cooperação com as autoridades ou cumprir com os requisitos
legais.

Tomamos as precauções comercialmente razoáveis para manter todas as informações obtidas
dos nossos visitantes online seguras contra acesso e uso não autorizado; revemos
periodicamente nossas medidas de segurança.

Nosso site contém links para outros sites. Estes sites não são cobertos por esta declaração de
privacidade, e não somos responsáveis pelas práticas de privacidade ou pelo conteúdo desses
outros sites.

Reservamo-nos o direito de modificar esta declaração de privacidade e práticas de negócios
relacionadas a qualquer momento, colocando texto atualizado neste site.
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