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Política de Privacidade
Nuclus está empenhado em proteger a sua privacidade. Nós tomar as seguintes medidas para garantir
que você pode usar o nosso site com confiança. Se você tiver quaisquer perguntas adicionais sobre como
proteger suas informações e privacidade entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo.
Nuclus é um público web site em geral, destinado a usuários com mais de 18 anos de idade. As
informações pessoais de todos os usuários são coletadas, usadas e divulgadas conforme descrito nesta
Declaração de Privacidade.
Uso da sua informação pessoal
Nuclus e seus parceiros de serviços operacionais coletam e usam suas informações pessoais para
fornecer Nuclus plataforma de comércio eletrônico e serviços associados, verificar a sua identidade
mediante sinal em, personalizar a sua experiência, identificar o seu conteúdo, comunicação de marketing
e promocionais anúncios para os nossos membros, ordens de processo e entregar produtos solicitado,
serviço de conduta do cliente, e fazer cumprir as nossas políticas. É possível que Nuclus também pode
usar informações pessoais para informá-lo de outros produtos ou serviços disponíveis a partir Nuclus
Platform eCommerce e suas afiliadas. Nuclus pode também contactá-lo através de enquetes para conduzir
pesquisas sobre sua opinião de serviços atuais ou dos serviços novos e potenciais, que possam ser
oferecidos.
não Nuclus não vende, aluga ou arrenda as suas listas de clientes a terceiros. Nuclus pode, de tempos em
tempos, contatar você em nome de parceiros de negócios sobre uma determinada oferta que possa ser
do seu interesse. Nesses casos, suas informações pessoais (e-mail, nome, endereço, número de telefone)
não são transferidas a terceiros.
Ocasionalmente, terceirizar a outras empresas para fornecer serviços limitados em nosso nome, como o
processamento e entrega de mailings, fornecer suporte ao cliente, o processamento de transações, ou
execução de análises estatísticas de nossos serviços. Nós só fornecemos a essas empresas as
informações pessoais necessárias para a prestação do serviço. Eles são obrigados a manter a
confidencialidade de suas informações e são proibidas de usar essas informações para qualquer outra
finalidade.
não Nuclus não divulga informações pessoais sensíveis tais como: raça, religião, ou afiliação política sem
o seu consentimento expresso.
Nós podemos coletar informações passivo em produtos navegados e analisamos essas informações
agregadas para garantir o eCommerce Platform Nuclus é comercializado de uma forma que acrescenta
mais conveniência e valor aos nossos clientes. Quando um pedido é feito, nós coletamos informações
básicas incluindo o seu nome, morada, telefone, endereço de e-mail e, em alguns casos através de um
sistema de terceiros, informações de cartão de crédito. Usamos essa informação para confirmar seu
pedido e responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Quando necessário, nós também
compartilhar essas informações com determinados intermediários (transportadores de carga, companhias
de navegação e fabricantes de produtos) estritamente para processar e enviar a sua encomenda.
Nuclus pode acessar e / ou divulgar suas informações pessoais se for exigido por lei ou na boa fé que tal
ação é necessária para: (a) obedecer aos decretos da lei ou cumprir com os processos jurídicos notificados
pela Nuclus Platform eCommerce ou seus sites; (B) proteger e defender os direitos de propriedade de
Nuclus, incluindo o seu site; ou (c) agir em circunstâncias excepcionais para proteger a segurança pessoal
dos usuários do Nuclus Platform eCommerce ou do público.
As informações pessoais coletadas neste site podem ser armazenadas e processadas na África do Sul ou
em qualquer outro país em que Nuclus ou suas afiliadas, subsidiárias ou agentes mantêm instalações e,
ao utilizar este site, você concorda com essa transferência de informações para fora do seu país . Nuclus
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cumpre a estrutura de segurança conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos Estados
Unidos em relação à coleta, uso e retenção de dados da União Europeia.
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Segurança da sua informação pessoal
Nuclus está empenhada em proteger a segurança de suas informações pessoais. Nós usamos uma
variedade de tecnologias e procedimentos de segurança para ajudar a proteger as suas informações
pessoais não autorizadas de acesso, uso ou divulgação. Por exemplo, armazenamos as informações
pessoais fornecidas em sistemas de computadores com acesso limitado, que estão localizados em
instalações controladas. Quando transmitimos informações altamente confidenciais (como um número de
cartão de crédito) pela Internet, protegemo-las através de criptografia de 128 bits.
Secure Sockets Layering (SSL)
O nosso site utiliza Secure Sockets Layering (SSL) para criptografar as informações de crédito pessoal,
incluindo a sua informação pessoal e através de sistemas de terceiros, o seu número de cartão de crédito,
antes que ele viaja através da Internet. tecnologia SSL é o padrão da indústria para transações on-line
seguras. Porque nós usamos SSL, colocar uma ordem on-line em nosso site é tão seguro como dar seu
número de cartão de crédito por telefone.
Alterações nesta declaração
Nuclus irá ocasionalmente atualizar esta Política de Privacidade para refletir empresa e de nossos clientes.
Se houver alterações materiais a esta declaração ou na forma como Nuclus usará suas informações
pessoais, Nuclus publicará destacadamente tais alterações antes de implementar a alteração. Nuclus
encoraja você a rever este documento periodicamente para estar informado de como Nuclus esta
protegendo sua informação.
Biscoitos
A aceitação de cookies não é um requisito para navegar pelo Site Nuclus; no entanto, nosso carrinho de
compras exige a aceitação de cookies para funcionar corretamente. Os cookies não são usados para
armazenar informações confidenciais de clientes, tais como nomes, endereços, senhas ou números de
cartão de crédito.
Os endereços de email de amigos
Há "e-mail a um amigo" e "convidar um amigo" características no Sítio Nuclus que permitem que você
compartilhe facilmente produto ou outras informações valiosas com seus amigos. Podemos reter esses
endereços de e-mail e usá-los para processar créditos NLM que você pode ganhar no Site. Nós também
podemos usar esses endereços de e-mail para facilitar características atuais e futuras redes sociais no
site. Seu amigo pode ser notificado quando você abre sua conta e quando você faz compras.
Controlar sua informação pessoal
Nuyclus oferece opções aos seus clientes para a coleta, uso e compartilhamento de informações pessoais.
Você pode notificar-nos de suas preferências por e-mailinfo@nuclus.co. Por favor, certifique-se de fornecer
informações sobre a conta completa e o mesmo endereço de e-mail que você usa para acessar Nuclus
eCommerce Platform para que possamos identificá-lo em nossos registros.
Você também pode interromper a entrega de emails promocionais Nuclus plataforma de comércio
eletrônico ou sistemas de correio de terceiros associados, respondendo diretamente a qualquer e-mail que
você recebe com um pedido para removê-lo da lista de discussão ou cancelar a inscrição.
No retorno para fazer uma compra, registrar ou dizer-nos mais sobre si mesmo no site Nuclus, oferecemos
para mantê-lo informado sobre novas e em curso benefícios, vendas exclusivas e promoções e outros
benefícios só para o cliente. Agradecemos qualquer informação adicional, opcional você está disposto a
compartilhar conosco. Esta informação opcional nos ajuda a personalizar a sua experiência no site Nuclus,
mostrando-lhe o conteúdo que achamos que poderia ser interessante para você. Dependendo da
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informação que nos dá, vamos também fornecer-lhe informações relevantes para melhorar a sua
experiência no site.
Ao utilizar o Site Nuclus, você concorda com a coleta e uso de suas informações da maneira que
descrevemos. Se decidirmos alterar nossa Política de Privacidade no todo ou em parte, iremos informá-lo,
colocando um aviso no site Nuclus. Essas alterações entrarão em vigor na data da postagem no aviso e
será aplicada a todos os usuários do Site Nuclus.
Esta declaração de privacidade aplica-se a sites Nuclus e Nuclus e governa a coleta e uso de dados nesses
locais e serviços nestes locais; ela não se aplica a outros on-line ou off-line sites, produtos ou serviços.
Nós encorajamos você a analisar as declarações de privacidade do site onde estava o link para este Nuclus
de modo que você possa compreender como o site coleta, usa e compartilha suas informações. Nós não
somos responsáveis pelas declarações de privacidade ou outro conteúdo de web sites fora do site da
Nuclus.
Entre em contato conosco info@nuclus.co Se você tiver outras dúvidas sobre nossa Política de
Privacidade ou você tem alguma sugestão sobre como podemos melhorar a sua experiência de compra
com a gente.
Atenciosamente,
A Equipe Nuclus
- A data de vigência desta Política de Privacidade é 01 de dezembro de 2017 -
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