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O uso desse website significa que você aceita os termos e condições do mesmo. Não 

coletamos quaisquer informações pessoais sobre você ou o(a) seu(sua) filho(a) 

adolescente, a menos que elas sejam fornecidas voluntariamente, por exemplo, ao enviar 

um desenho à galeria, ao registrar-se em concursos, promoções, downloads ou 

demonstrações gratuitas, preencher nossas pesquisas on-line. Não coletamos e 

guardamos informações pessoais online de crianças, exceto em algumas ocasiões legais 

descritas nessa política. Examine as informações abaixo para familiarizar-se com nossas 

políticas sobre privacidade na Web para poder tirar total proveito de todo o conteúdo que 

cuidadosamente desenvolvemos para você e sua família. Ao usar e acessar esse site você 

está de acordo com a transferência, processamento e uso dos dados pelo site. 

UMA NOTA ESPECIAL PARA OS PAIS: 

Vocês pais, podem contribuir com a segurança dos seus filhos passando algum tempo na 

Web com eles, acompanhando e monitorando seu comportamento de uso. Ajude-nos a 

proteger a privacidade de nossas crianças, instruindo-as a nunca fornecer informações 

pessoais nesse site ou em qualquer outro sem permissão dos pais. 

SE VOCÊ É MENOR DE 18 ANOS, NÃO DEIXE DE LER ESSA POLÍTICA COM SEUS 

PAIS E DE FAZER PERGUNTAS SOBRE AQUILO QUE EVENTUALMENTE VOCÊ NÃO 

ENTENDA. MENORES DEVEM OBTER PERMISSÃO DOS PAIS ANTES DE FORNECER 

DADOS PESSOAIS PARA A FRAMA OU QUALQUER OUTRO WEBSITE. 

A Frama coleta alguma informação pessoal sobre mim caso eu seja maior de 18 

anos? 

A Frama não exige que ninguém compartilhe qualquer informação pessoal sobre si mesmo 

para desfrutar de nossos sites na Web. Isso significa que você pode visitar nossos sites 

sem qualquer necessidade de enviar informações pessoais. Quando você ou um(a) filho(a) 

envia um desenho para a nossa galeria, perguntamos o nome e o sobrenome, idade, 

endereço de correio eletrônico e cidade e estado onde mora. Nós não coletamos 

quaisquer informações pessoais sobre você ou o(a) seu(sua) filho(a), a menos que elas 

sejam fornecidas voluntariamente 

O que a Frama faz com as informações coletadas? 

Poderemos enviar mensagens por e-mail para você e seu filho com informações sobre os 

próximos lançamentos da Frama, atualizações de sites e promoções; Também poderemos 

compartilhar informações com outras marcas da Frama, para que possam informá-lo e à 

sua família sobre produtos que poderiam ser de interesse. 

  



A Frama compartilha minhas informações pessoais com mais alguém? 

Nós nunca compartilhamos com outras empresas quaisquer informações pessoais que 

tenhamos recebido. Se a Frama acreditar que o comportamento de alguém possa causar 

prejuízos aos sites, a seus usuários e à empresa, poderemos revelar as informações 

pessoais relevantes para evitar esse problema. Nesse caso, nós tentaremos identificar o 

infrator, contatá-lo ou mover uma ação legal contra ele. Também podemos revelar 

informações pessoais caso acreditemos ser isso legalmente necessário. 

E, finalmente... 

Nós esperamos que você e sua família se divirtam navegando em nossos sites. 

Encorajamos todos vocês a tomarem cuidado sempre que informações pessoais forem 

solicitadas na Internet. 

Obrigado por ler nossa declaração de privacidade. Esperamos que você tenha um 

entendimento melhor das várias atividades oferecidas por nossos sites. Lembre-se de que 

podemos modificar nossa política de tempos em tempos para adaptá-la a mudanças nos 

requisitos legais ou para proteger ainda mais suas informações. 

Se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar: 
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Telefone: 054 40091000  

e-mail: frama@frama.com.br 

End.: Rua Celestino Deitos, 500. 
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