POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reconhecemos a importância de proteger a privacidade de certas informações ("Informações
Pessoais") coletadas dos clientes, referidos como ("clientes", "usuários" ou "você"). A intenção do
proprietário deste dominio (o "Proprietário") é fazer você compreender a forma como coletamos os
dados e como usamos os mesmos no curso de nossos negócios.
Por tal motivo, o Proprietário recebe dois tipos de informações a respeito dos usuários: informações
que os usuários proporcio nam de maneira opcional e através do registro voluntário dentro dos
nossos sites; e informação que o Proprietário recebe por meio de rastreio adicional, principalmente
ao conciliar páginas vistas por meio de nossos sites. Referidas informações nos permitem ajustar
nosso conteúdo para satisfazer as necessidades dos usuários da melhor maneira e permite a
nossos anunciantes entender melhor o nosso público. Não obstante o exposto, tenha a certeza que
o Proprietário não revelará a terceiros, informação pessoal obtida pelo Proprietário ao utilizar esta
página da Internet, sem sua autorização, exceto quando se especifique dentro desta Política de
Privacidade ou você seja informado no momento de revelar a informação.
Como o Proprietário recebe as informações?
Registro Opcional
Nós recebemos as informações solicitando especificamente a você. Isto geralmente ocorre quando
você se registra em um site ou solicita informações ou serviço. Usualmente, os sites do Proprietário
e/ou seus afiliados utilizam a sua informação para comunicar sobre outros produtos ou serviços
disponíveis.
Utilização da Busca
Uso do Protocolo de Internet nos Endereços ("IP")
Um endereço IP é um número único que é automaticamente atribuído ao seu computador cada vez
que você está navegando na Internet para que seu computador possa ser identificado pelos
computadores principais, conhecidos como "Servidores Web", que "Servem como" páginas Web.
O Proprietário e/ou seus afiliados colecionam endereços de IP, para administração do sistema, para
proporcionar informações adicionais a seus anunciantes e para auditar o uso de nosso site. Quando
os usuários solicitam páginas do Proprietário e/ou seus afiliados, nossos servidores registram o
endereço de IP do usuário. Nós usualmente não vinculamos os endereços de IP com nada
pessoalmente identificável, o que significa que a seção dos usuários permanece anônima para nós.
Nós podemos e utilizaremos endereços de IP para identificar um usuário quando for conveniente ou
para cumprir com os termos de uso deste site e termos de serviço para proteger nosso serviço, site
ou outros usuários.
Uso de Cookies
O que são cookies? Cookies são pequenos pedaços de informações que um site de Internet envia
ao seu computador para registro, referida informação é guardada em um arquivo em seu
computador. Os cookies fazem a navegação na Internet mais fácil ao salvar suas preferências e
deste modo nós podemos utilizar as informações salvas para facilitar o uso de nosso site, cada vez
que decida ingressar. Os cookies
não nos dizem sua identidade individual, a menos que você tenha decidido informar. Nunca
guardamos senhas ou informação de cartões de crédito nos cookies. O uso de cookies é hábito
padrão, e como tal, você verificará que a maioria dos sites da Internet utilizam.
Ao mostrar como e quando os usuários utilizam este site Web, os cookies nos ajudam a saber quais
são as áreas mais populares e quais não. Muitas melhorias e atualizações no Site estão baseadas
em informações como o total de visitantes e páginas vistas. Estas informações é muito mais fácil

de rastrear por meio dos cookies. Nós utilizamos as informações dos cookies para proporcionar
serviços mais adequados às necessidades dos usuários. A maioria dos cookies expira depois de
um determinado tempo, se preferir você pode apagar seu arquivo de cookies a qualquer momento.
A maioria dos browsers são configurados de inicio para aceitar cookies. Você pode reconfigurar seu
browser para que não aceite cookies ou para que o informe cada vez que um cookie seja enviado.
Entretanto, você perceberá que alguns serviços do Proprietário ou seus afiliados não funcionarão
corretamente ou são consideravelmente mais lentos se você não aceitar os cookies. Q
Por exemplo, sem os cookies, você não poderá estabelecer preferências personalizadas, e/ou
poderá ter dificuldade ao completar transações de marketing.
O Proprietário e/ou seus afiliados possuem dois principais usos dos cookies. O primeiro, utilizamos
para especificar as preferências dos sócios. Por exemplo, os usuários podem especificar palavras
chaves ao longo de diferentes categorias ou mercados e assim você não precisa repetir sempre
suas preferências de viagem. Segundo, nós usamos os cookies para rastrear os padrões e
tendências dos usuários quanto ao uso do site. Isto nos ajuda a compreender melhor as
necessidades dos usuários e melhorar as áreas de serviços que para os usuarios são valiosas.
Ainda quando ambas atividades dependemdo uso dos cookies, você tem a opção de desabilitar os
cookies em seu browser.
Ocasionalmente você poderá obter cookies de seus anunciantes. O Proprietário ou seus afiliados
não têm controle sobre esses cookies. O uso dos cookies dos anunciantes, enviados por servidores
de terceiros é um processo padrão na indústria de Internet.

Com quem o Proprietário compartilha as minhas informações?
Como regra geral, o Proprietário não revelará nenhuma informação pessoal sua obtida através do
nosso site na Internet, sobre você ("Informação Pessoal") de uma forma que o relacione com sua
Informação Pessoal, exceto quando tivermos sua autorização ou sob determinadas circunstâncias,
tais como, quando criamos conveniente que a lei requeira mencionada informação ou sob as
circunstâncias descritas mais adiante. O seguinte descreve algumas das formas como sua
Informação Pessoal poderia ser revelada.
Sócios de Negócio e Patrocinadores: O Proprietário poderá revelar alguma ou toda as Informações
Pessoais a Sócios de Negócio e Patrocinadores, mas neste caso você será especificamente
informado antes de enviar as informações ou antes de transferir as informações. Muitas promoções
oferecem oportunidades para solicitar informações adicionais de patrocinadores. Ao solicitar mais
informações, você concede a
permissão ao Proprietário para transferir Informações Pessoais ao patrocinador para que eles
possam preencher sua solicitação. Em muitos casos, unicamente o seu endereço de correio
eletrônico será compartilhado. Caso mais informações sejam compartilhadas com os
patrocinadores, você será notificado antes da transferência.
Terceiros e Informações Adicionais:
De vez em quando, você poderá receber propaganda ou ofertas especiais de terceiros. Se você
aceitar receber as informações de terceiros, o Proprietário (com sua autorização) compartilhará seu
nome e e-mail com terceiros. Através de acordos de confidencialidade, o Proprietário poderá
compartilhar Informações Pessoais com as informações de terceiros. O Proprietário poderá também
rastrear a quantidade de usuários que visitem a página, bem como algumas outras estatísticas, e
utilizar as informações para ajudar a ver a experiência dos usuários no nosso Website. Tudo isso é
feito sem saber seu nome ou Informações Pessoais para descrever a nossos visitantes e serviços
como possíveis usuários, anunciantes, e outros terceiros, e para outros propósitos legais.
Outros:

O Proprietário poderá revelar Informações das contas em casos específicos, quando exista uma
razão necessária para revelar essas informações para identificar, contatar ou exercer ação legal
contra alguma pessoa que pudesse violar os termos de uso ou de serviço do Proprietário, ou que
possa causar prejuízo a/ou interferindo (intencional ou não intencionalmente) com qualquer dos
direitos ou propriedades do Proprietário, outros sócios do Proprietário, ou qualquer outro. O
Proprietário poderá revelar ou acessar as Informações da sua conta quando a lei a requeira e para
administração e
outros propósitos que seja necessários, a nosso ver, para manter e melhorar nossos produtos e
serviços.
Como você pode controlar o uso das Informações?
Caso mude alguma das suas Informações Pessoais, informações tais como seu
CEP ou e-mail, nós trataremos de corrigir, atualizar ou apagar as Informações Pessoais que foi
proporcionada. Também oferecemos a oportunidade de controlar as comunicações que enviamos.
Se um usuário deseja atualizar sua Informação Pessoal ou não esteja de acordo com qualquer uso
previsto nesta Política de Privacidade por qualquer razão envie um e-mail para: rci_latin@rci.com
Os usuários receberão um ou mais de um correo electrónico por dia com ofertas de nosso site e /
ou publicidade de produtos ou serviços relacionados com a RCI. Os usuarios podem em qualquer
momento cancelar sua assinatura aos diferentes boletins por correo electrónico, de foma total ou
parcial, fazendo click no link Cancelar subscripción’ localizado na parte Inferior dos correos
electrónicos enviados por RCI.
O que acontece quando você é enviado através de um link para um site externo?
Você sabe que quando esta navegando em um site poderá ser direcionado a outros sites fora do
seu controle e/ou fora do nosso serviço. Por exemplo, se você "clicar" em algum anúncio ou em
algum resultado da busca, o "clique" poderá leva-lo para fora deste site.
Esses outros sites possuem seus próprios cookies, recebem ou solicitam informações. O
Proprietário não controla esses sites, e, por isso, não é responsável por seus conteúdos, links ou
propaganda. O Proprietário e/ou seus afiliados podem possuir links nestes sities mas não significa
nenhuma relação ou associação com seus operantes. A política do Proprietário não se estende a
nada que seja inerente na operação de Internet, a qual esteja fora do controle do Proprietário e
seus afiliados. Por favor tenha em mente que cada vez que proporcione informação pela Internet
(por exemplo, nos chats), essa informação poderá ser utilizada por pessoas que desconhecidas.
Mesmo que neste site se esforce para proteger a Informação e a Privacidade dos usuários, nós não
podemos nos responsabilizar por nenhuma informação que você divulgue on-line.
É seguro o uso das minhas informações neste site?
Nós nos preocupamos muito com a segurança das informações relacionadas a nossos usuários.
Nos esforçaremos para proporcionar uma transmissão segura de informações do seu computador a
nossos servidores. Infelizmente, nenhuma transmissão de informação via Internet pode ser segura
em 100%. Mesmo assim, por mais que nos esforcemos em proteger sua informação, o Proprietário
não pode garantir a segurança de nenhuma informação que enviem através de nossos produtos ou
serviços ou que você faça por sua própria conta. Uma vez recebida sua transmissão, utilizamos os
esforços de padrão industriais para guardar a confidencialidade das informações, tais como firewalls
e conexões seguras. Entretanto, "segurança perfeita" não existe na Internet.
SUA ACEITAÇÃO A ESTES TERMOS
Mediante a utilização desta página Web, você manifesta sua aceitação da Política de Privacidade
deste site. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, POR FAVOR

NÃO UTILIZE ESTA PAGINA WEB. O uso contínuo das páginas Web, seguindo as alterações
estabelecidas nos termos, significará que você aceita tais alterações.
RCI é Resort Condominiums International de México, S. de RL de CV, localizada em: 1855 Horacio
Morales Polanco Mexico DF 11510. Telefone: +52 ( 55) 52831000. Correo electrónico:
protecciondedatospersonales@latam.rci.com

