
Política de Privacidade  

 A Cia Iguaçu de Café Solúvel está comprometida com os mais rigorosos padrões de              
segurança e de proteção à privacidade dos visitantes dos sites www.iguacu.com.br e            
www.cafeitalia.com.br e respectivos subdomínios.  

Durante o acesso aos sites da Cia Iguaçu de Café Solúvel, mediante a autorização do               
usuário, são enviados aos computadores arquivos conhecidos como cookies. Prática          
comum na Internet. Esses arquivos são utilizados apenas para fins estatísticos (aferição            
de tráfego e de comportamento da audiência no site) e para personalização da             
navegação. Os cookies enviados pelos sites da Cia Iguaçu de Café Solúvel não serão              
utilizados para identificar um usuário em específico e suas informações não serão            
repassados a terceiros.  

Os cookies podem ser excluídos a qualquer momento em que o usuário desejar.             
Também é possível navegar pelos sites da Cia Iguaçu de Café Solúvel com a opção de                
armazenamento de cookies desabilitada. Consulte a seção de ajuda de seu navegador            
para saber como configurar essas opções. 

O site possui formulários de cadastro preenchidos pelos próprios usuários. Esses dados            
serão utilizados apenas para a comunicação da Cia Iguaçu de Café Solúvel com os              
visitantes, desde que autorizados pelo próprio usuário. A Cia Iguaçu de Café Solúvel             
não fornece informações pessoais para terceiros sem prévia autorização do usuário. O            
cancelamento de recebimento dessas informações pode ser realizado a qualquer          
momento. 

A Cia Iguaçu de Café Solúvel empreende os melhores esforços para aprimorar            
constantemente os padrões de segurança de seus sites. No entanto, a empresa            
exime-se de responsabilidade decorrente de perda de dados em caso de incidentes            
cujo controle não esteja ao nosso alcance. 

A Cia. Iguaçu de Café Solúvel se reserva o direito de alterar/revogar a presente Política              
a qualquer tempo, sem necessidade de qualquer comunicação prévia.  

Para esclarecimentos ou comentários sobre esta Política ou assunto a ela relacionado,            
entre em contato conosco pelo e-mail: contato@iguacu.com.br. 
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