Termo de uso e política de privacidade
Este documento foi elaborado para instruir sobre a utilização do Blog da Loumar Turismo
(blog.loumarturismo.com.br) e para reafirmar nosso compromisso com a privacidade, ética e
segurança das informações dos usuários que interagem com este canal.
O Blog foi criado para divulgar nossas novidades, campanhas, promoções e outros conteúdos
relacionados à Loumar, Foz do Iguaçu e região.
Ao fornecer informações ou navegar no Blog da Loumar, o internauta está concordando com as
regras de utilização, proteção e segurança estabelecidas neste instrumento, nos seguintes termos
e condições:
Queremos um ambiente sadio, os comentários postados serão moderados e a Loumar se reserva
o direito de excluí-los, dentre outras hipóteses, nos casos em que configurem qualquer tipo de
crime, infringindo as leis vigentes no Brasil, à moral e aos bons costumes. Se preciso for,
entregaremos às autoridades policiais dados e IP do usuário.
Não toleramos conteúdo calunioso, difamatório, injurioso, racista, homofóbico, de incitação à
violência ou qualquer ilegalidade.
A Loumar Turismo se exime de qualquer responsabilidade, judicial ou extrajudicial, sobre
eventuais danos advindos da retransmissão ou divulgação no Blog da Loumar Turismo de
conteúdos, porventura, distribuídos e/ou copiados pelo usuário sem citar o autor e a fonte de
informação. Ao enviar um comentário, o usuário concorda com sua publicação e aceita todas as
condições descritas neste documento.
As informações são necessárias para o desenvolvimento dos serviços e funcionalidades deste
blog e serão utilizadas exclusivamente para as finalidades acima indicadas. Quando necessário,
ficam armazenadas em nossas bases de dados, em ambiente seguro.
Caso você identifique qualquer material ofensivo, ilegal, ou atentatório à moral e aos bons
costumes neste Blog, disponibilizado por outro usuário, poderá, imediatamente, comunicar a
Loumar Turismo, por meio de nossos canais oficiais
Fotos, textos e material audiovisual postados neste Blog são de propriedade intelectual da Loumar
Turismo Ltda Me e não é permitido a sua reprodução parcial ou total, salvo permissão escrita e
assinada pela gerência de comunicação.
A qualquer momento, e por livre escolha da Loumar Turismo, este documento pode sofrer
alterações, sem necessidade de prévio aviso abrangendo todos os seus usuários.
Agradecemos a colaboração.

