Termos de Serviço e Privacidade
Esta página contém informações sobre Termos de Serviço e Privacidade.
Por favor, leia esta página com atenção.
Os seguintes termos e condições regem todo o uso da ferramenta
brewinabox.com.br e todo o conteúdo, serviços e produtos disponíveis
no ou através do site. Este site é de propriedade e operado por BREW
IN A BOX CERVEJARIA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. O uso da ferramento
só é possível mediante a sua aceitação, sem modificação, dos termos e
condições aqui contidos e de todas as outras regras operacionais,
políticas (incluindo, sem limitação, a Política de Privacidade do
Brew In a Box, que está descrita abaixo) e procedimentos que podem
ser publicados a qualquer momento nesta ferramenta chamada Brew In a
Box.
Por favor, leia este Contrato com atenção antes de acessar ou usar o
Site. Ao acessar ou usar qualquer parte do site, você concorda em
ficar vinculado aos termos e condições deste contrato. Se você não
concordar com todos os termos e condições deste contrato, não poderá
acessar o site ou usar qualquer serviço. Se esses termos e condições
forem considerados uma oferta pelo Brew In a Box a aceitação será
expressamente limitada a esses termos. O site está disponível apenas
para indivíduos com pelo menos 18 anos de idade.
1. Todos os direitos reservados.
Todo o conteúdo do site está sujeito a direitos autorais, com todos
os direitos reservados. Nenhuma parte do site (html, imagens,
conteúdo de texto, código-fonte) pode ser espelhada, re transmitida,
copiada, duplicada, republicada ou usada sem a aprovação por escrito
do brewinabox.com
2. Sua conta e site brewinabox.com.br
Se você criar uma conta no site, é responsável por manter a segurança
da sua conta e é totalmente responsável por todas as atividades que
ocorram na conta e por quaisquer outras ações tomadas em conexão com
a conta. Você não deve descrever ou atribuir conteúdo à sua conta de
maneira enganosa ou ilegal, inclusive de maneira a comercializar o
nome ou a reputação de terceiros, e o Brew In a Box pode alterar ou
remover qualquer conteúdo que considere inadequado ou ilegal ou de
outra forma suscetível de causar responsabilidade ao Brew In a Box.
Você deve notificar imediatamente o Brew In a Box sobre qualquer uso
não autorizado da sua conta ou qualquer outra violação de segurança.
O Brew In a Box não será responsável por quaisquer atos ou omissões
oriundas do usuário, incluindo quaisquer danos de qualquer tipo
incorridos como resultado de tais atos ou omissões. Ao criar uma

conta, você entende que sua conta deve ser usada somente por você e
não pode ser compartilhada por várias pessoas. Você pode usar sua
conta em outros computadores, mas ela deve ser usada apenas por você.
Contas não são transferíveis. Você não pode vender, re distribuir,
sublicenciar ou transferir sua conta ou qualquer parte dela para
qualquer
pessoa
sem
o
consentimento
prévio
por
escrito
do
brewinabox.com.
3. Comentários e sugestões
Qualquer comentário/ sugestão que você forneça ao Brew In a Box
usando a página de contato, ou de outra forma, serão de propriedade
do Brew In a Box. O Brew In a Box não tem nenhuma obrigação de seguir
as sugestões do usuário, embora tentemos. Quaisquer sugestões feitas
por você ou por outras pessoas através de você para melhorar o site,
a o editor de receitas, código, mídia ou outros materiais são
bem-vindas e você concede ao Brew In a Box uma licença mundial, livre
de royalties e não exclusiva para reproduzir, modificar, adaptar e
publicar a sugestão, para qualquer finalidade e quaisquer trabalhos
que o Brew In a Box crie a partir dessa sugestão. Você pode solicitar
ou obter tempo de assinatura, por fornecer feedback ou sugestões.
Estes serão concedidos a critério exclusivo do Brew In a Box. O Brew
In a Box não tem nenhuma obrigação de fornecer qualquer forma de
compensação por comentários ou sugestões.
4. Responsabilidade dos colaboradores.
- Se você opera uma conta, publicar material no site, publicar
links no site ou disponibilizar (ou permitir que terceiros
disponibilizem) material por meio do site (qualquer material,
“Conteúdo”), você está inteiramente responsável pelo conteúdo e
por qualquer dano resultante desse Conteúdo. Independentemente
de o Conteúdo em questão constituir texto, gráficos, um arquivo
de áudio ou software de computador. Ao disponibilizar o
Conteúdo, você declara e garante que: o download, a cópia e o
uso do Conteúdo não infringem os direitos de propriedade,
incluindo, entre outros, os direitos autorais, patente, marca
comercial ou segredo comercial de terceiros;
- Se o seu empregador tiver direitos à propriedade intelectual
que você criar, você (i) recebeu permissão do seu empregador
para publicar ou disponibilizar o Conteúdo, incluindo, sem
limitação, qualquer software ou (ii) garantiu ao seu empregador
uma renúncia quanto a todos os direitos sobre ou para o
Conteúdo;

-

Você
cumpriu
totalmente
todas
as
licenças de terceiros
relacionadas ao Conteúdo e fez todas as coisas necessárias para
transmitir com êxito aos usuários finais os termos necessários;
- O Conteúdo não contém nem instala vírus, worms, malware,
cavalos de Tróia ou outro conteúdo prejudicial ou destrutivo;
- O
Conteúdo
não
é
spam,
não é gerado por máquina ou
aleatoriamente e não contém conteúdo comercial não ético ou
indesejado, projetado para direcionar tráfego para sites de
terceiros ou aumentar o ranking dos mecanismos de pesquisa de
sites de terceiros ou para realizar atos ilegais (como como
phishing) ou enganar os destinatários quanto à origem do
material (como falsificação);
- O Conteúdo não é pornográfico, não contém ameaças ou incita a
violência contra indivíduos ou entidades e não viola os
direitos de privacidade ou publicidade de terceiros;
- Sua conta não está sendo anunciada por meio de mensagens
eletrônicas indesejadas, como links de spam em grupos de
notícias, listas de e-mail, outros blogs e sites e métodos
promocionais não solicitados semelhantes;
- Sua conta não é nomeada de maneira a induzir seus leitores a
pensar que você é outra pessoa ou empresa. Por exemplo, o nome
da sua conta não é o nome de uma pessoa que não seja você ou
empresa que não seja a sua; e
- Você, no caso de Conteúdo que inclui código de computador,
categorizou e / ou descreveu com precisão o tipo, natureza,
usos e efeitos dos materiais, solicitados a fazê-lo pelo Brew
In A Box ou não.
Ao enviar o Conteúdo para o Brew In a Box, você concede ao Brew In a
Box uma licença mundial, livre de royalties e não exclusiva para
reproduzir, modificar, adaptar e publicar o Conteúdo para qualquer
finalidade.
Sem limitar nenhuma dessas representações ou garantias, o Brew In a
Box tem o direito (embora não a obrigação) de, a critério exclusivo
do Brew In a Box (i) recusar ou remover qualquer conteúdo que, na
opinião razoável do Brew In a Box, viole qualquer política do Brew In
a Box ou é de alguma forma prejudicial ou censurável, ou (ii) encerra
ou nega o acesso e o uso do site a qualquer indivíduo ou entidade por
qualquer motivo, a critério exclusivo do Brew In a Box. O Brew In a
Box não terá obrigação de reembolsar quaisquer valores pagos
anteriormente.
1. Pagamento e Renovação.

Termos gerais.
Serviços pagos opcionais disponíveis no site (quaisquer desses
serviços, até mesmo um "Upgrade" do seu plano). Ao selecionar um
upgrade, você concorda em pagar ao Brew In a Box as taxas de
assinatura mensal ou anual indicadas para esse serviço. Os pagamentos
serão cobrados na modalidade de pré-pagamento no dia em que você
fizer o upgrade e este pagamento cobrirá o uso do serviço pelo
período de assinatura mensal ou anual, conforme escolhido.
Renovação automática.
Se o seu método de pagamento estiver configurado com renovação
automática, a menos que você notifique o Brew In a Box antes do final
do período de assinatura, ela será renovada automaticamente e você
nos autorizará a coletar as taxas anuais ou mensais aplicáveis ao seu
plano (bem como quaisquer impostos) usando qualquer cartão de crédito
ou outro mecanismo de pagamento que tenhamos registrado para você. A
renovação automática pode ser cancelada a qualquer momento na seção
Perfil de Usuário —> Minha Conta —> Minha Assinatura.
2. Responsabilidade dos visitantes do site.
O Brew In a Box não analisou e não pode revisar todo o material,
incluindo software de computador, publicado no Site e, portanto, não
pode ser responsável pelo conteúdo, uso ou efeitos desse material. Ao
operar o Site, o Brew In a Box, não significa que apoiamos o material
publicado, ou que acreditamos que esse material é preciso, útil ou
não prejudicial. Você é responsável por tomar as precauções
necessárias para proteger a si e aos seus sistemas de computadores
contra vírus, worms, cavalos de Tróia e outros conteúdos prejudiciais
ou destrutivos. O site pode conter conteúdo ofensivo, indecente ou
censurável, assim como material contendo imprecisões técnicas, erros
tipográficos e outros erros de natureza humana. O site também pode
conter material que viola os direitos de privacidade ou publicidade,
ou viola a propriedade intelectual e outros direitos de propriedade
de terceiros, ou o download, cópia ou uso, está sujeito a termos e
condições adicionais, declarados ou não. O Brew In a Box se isenta de
qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante do uso pelos
visitantes do Site ou de qualquer download feito por visitantes do
conteúdo publicado.
3. Conteúdo publicado em outros sites.
Não analisamos nem podemos revisar todo o material, incluindo
software de computador, disponibilizado através dos sites e páginas

da web aos quais o Brew In a Box se vincula, e o link para
brewinabox.com.br. O Brew In a Box não tem controle sobre esses sites
e páginas da Web que não sejam do Brew In a Box e não é responsável
pelo conteúdo ou uso dos mesmos. Ao criar um link para um site ou
página que não seja da Brew In a Box, o usuário não representa ou
endossa esse site ou página da web. Você é responsável por tomar as
precauções necessárias para proteger a si e aos seus sistemas de
computadores contra vírus, worms, cavalos de Tróia e outros conteúdos
prejudiciais ou destrutivos. O Brew In a Box não se responsabiliza
por nenhum dano resultante do uso de sites e páginas que não sejam a
do Brew In a Box.
4. Violação de direitos autorais e política da DMCA.
Como o Brew In a Box pede que outras pessoas respeitem seus direitos
de propriedade intelectual, ele respeita os direitos de propriedade
intelectual de terceiros. Se você acredita que o material localizado
ou vinculado pelo brewinabox.com.br viola seus direitos autorais,
recomendamos que você notifique o Brew In a box de acordo com a
Política da Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital ("DMCA"). O
Brew In a Box responderá a todas essas notificações, conforme
necessário e apropriado, removendo o material infrator ou desativando
todos os links para o material. O Brew In a Box encerrará o acesso e
o uso do Website do visitante se, em circunstâncias apropriadas, o
visitante for determinado como infrator reincidente dos direitos
autorais ou outros direitos de propriedade intelectual do Brew In a
Box ou de outros. No caso de tal rescisão, o Brew In a Box não terá
obrigação de reembolsar quaisquer valores pagos anteriormente.
5. Propriedade Intelectual.
Este Contrato não transfere do Brew In a Box à você, qualquer
propriedade intelectual de terceiros, direitos e títulos. Interesses
em tais propriedades permanecerão (como entre as partes) unicamente
com o Brew In a Box. O logotipo da nossa marca e todas as outras
marcas comerciais, marcas de serviço, gráficos e logotipos usados em
conexão com brewinabox.com.br, são marcas comerciais ou marcas
comerciais registradas do licenciador BREW IN A BOX CERVEJARIA
TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. Outras marcas comerciais, marcas de
serviço, gráficos e logotipos usados em conexão com o site podem ser
marcas comerciais de terceiros. Seu uso no site não concede a você
nenhum direito ou licença para reproduzir ou usar qualquer marca
registrada por nossa empresa ou de terceiros.

6. Anúncios.
O Brew In a Box se reserva o direito de exibir anúncios, a menos que
você tenha adquirido um plano isento de anúncios.

7. Alterações.
O Brew In a Box se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de
modificar ou substituir qualquer parte deste Contrato. É de sua
responsabilidade verificar este Contrato periodicamente quanto a
alterações. Seu uso contínuo ou acesso ao site após a publicação de
quaisquer alterações neste Contrato constitui aceitação dessas
alterações. O Brew In a Box também pode, no futuro, oferecer novos
serviços e / ou recursos por meio do Site (incluindo o lançamento de
novas ferramentas e recursos). Esses novos recursos e / ou serviços
estarão sujeitos aos termos e condições deste Contrato.
8. Rescisão.
O Brew In a Box pode encerrar seu acesso a todo, ou parte do Site a
qualquer momento, com ou sem justa causa, com ou sem aviso prévio,
com efeito imediato. Se você deseja rescindir este Contrato ou sua
conta BrewersFriend.com (se você tiver uma), pode simplesmente
interromper o uso da Site. Todas as disposições deste Contrato que,
por sua natureza, devam sobreviver à rescisão deverão sobreviver à
rescisão, incluindo, sem limitação, disposições de propriedade,
isenções de garantia, indenização e limitações de responsabilidade.
9. Isenção de garantias.
O site é fornecido "no estado atual". O Brew In a Box e seus
fornecedores e licenciadores, por meio deste documento, renunciam a
todas as garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas,
incluindo, sem limitação, as garantias de comercialização, adequação
a um fim específico e a não violação. Nem o Brew In a Box nem seus
fornecedores e licenciadores garantem que o site será livre de erros
ou que o acesso ao site será contínuo ou ininterrupto. Você entende
que baixa ou obtém conteúdo e serviços por meio do Site, a seu
próprio critério e risco. As informações e opiniões contidas no site
são fornecidas sem qualquer garantia, expressa ou implícita. O Brew
In a Box não é responsável por, e expressamente se exime de qualquer
responsabilidade por danos de qualquer tipo decorrentes do uso,
referência ou confiança em qualquer informação contida no site.
Embora
as
informações
contidas
no
site
sejam
atualizadas
periodicamente, não há garantia de que as informações fornecidas
neste site estejam corretas, completas e atualizadas. Todas as
informações fornecidas são apenas para fins informativos e não
constituem um contrato legal entre o Brew In a Box e qualquer pessoa

ou entidade, salvo especificação em contrário. O provedor de
informações deste site está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Serão feitos todos os esforços razoáveis para apresentar informações
atuais e precisas, embora o Brew In a Box não faça garantias de
qualquer tipo. Todos os links para sites externos são fornecidos como
cortesia. Eles não são endossados pelo Brew In a Box, tanto o
conteúdo as visualizações dos materiais vinculados.
10.

Limitação de responsabilidade.

Em nenhum caso o Brew In a Box, ou seus fornecedores ou
licenciadores, serão responsáveis em relação a qualquer objeto deste
contrato sob qualquer contrato, negligência, responsabilidade estrita
ou outra teoria legal ou equitativa por: (i) quaisquer danos
especiais, incidentais ou conseqüentes ; (ii) o custo de aquisição de
produtos ou serviços substitutos; (iii) por interrupção do uso ou
perda ou corrupção de dados; ou (iv) por quaisquer quantias que
excedam as taxas pagas por você ao Brew In a Box de acordo com este
contrato durante o período de doze (12) meses anteriores à causa da
ação. O Brew In a Box não se responsabiliza por qualquer falha ou
atraso devido a questões fora de seu controle. O disposto acima não
se aplicará na medida proibida pela lei aplicável.
11.

Representação geral e garantia.

Você declara e garante que (i) o uso do site estará em estrita
conformidade com a Política de Privacidade do Brew In a Box, com este
Contrato e com todas as leis e regulamentos aplicáveis (incluindo,
sem limitação, quaisquer leis ou regulamentos locais em seu país,
estado, cidade ou outra área governamental, com relação à conduta
on-line e conteúdo aceitável, e incluindo todas as leis aplicáveis
relativas à transmissão de dados técnicos exportados do Brasil ou do
país em que você reside) e (ii) o uso do site não infringirá
apropriação indébita dos direitos de propriedade intelectual de
terceiros
12.

Indenização.

Você concorda em indenizar e isentar o Brew In a Box, seus
contratados
e
licenciadores,
e
seus
respectivos
diretores,
executivos, funcionários e agentes de e contra toda e qualquer
reivindicação
e
despesa,
incluindo
honorários
advocatícios,

decorrentes do uso do site. , incluindo, entre outros, a sua violação
deste Contrato.

13.

Diversos.

Este Contrato constitui o contrato completo entre o Brew In a Box e
você com relação ao assunto deste documento, e eles só podem ser
modificados por uma alteração escrita e assinada por um executivo
autorizado da Brew In a Box, ou pela publicação pelo Brew In a Box de
uma versão revisada. Exceto na medida em que a lei aplicável, se
houver, estabelecer de outra forma, este Contrato, qualquer acesso ou
uso do Site será regido pelas leis do estado de São Paulo, Brasil,
excluindo suas disposições sobre conflitos de leis e o local
apropriado para quaisquer disputas decorrentes ou relacionadas a
qualquer um dos mesmos serão os tribunais estaduais e federais
localizados no Brasil. Exceto por pedidos de medidas cautelares ou
equitativas ou por direitos de propriedade intelectual (que podem ser
apresentados em qualquer tribunal competente sem a publicação de uma
fiança),
qualquer
controvérsia decorrente deste Contrato será
finalmente resolvida por meio de julgamento. O julgamento será
realizado no Brasil e no idioma nativo, o Português, e a decisão
judicial poderá ser executada em qualquer tribunal. A parte
prevalecente em qualquer ação ou processo para aplicar este Contrato
terá direito a custos e honorários advocatícios. Se qualquer parte
deste Contrato for considerada inválida ou inexequível, essa parte
será interpretada para refletir a intenção original das partes e as
partes restantes permanecerão em pleno vigor e efeito. Uma renúncia
por qualquer das partes de qualquer termo ou condição deste Contrato
ou qualquer violação do mesmo, em qualquer caso, não renuncia a esse
termo ou condição ou qualquer violação subsequente do mesmo. Você
pode ceder seus direitos sob este Contrato a qualquer parte que
consentir e concordar em cumprir com seus termos e condições; O Brew
In a Box pode ceder seus direitos sob este Contrato sem condição.
Este Contrato será vinculativo e durará para o benefício das partes,
seus sucessores e cessionários permitidos.

PRIVACIDADE:

Se você tiver dúvidas sobre a exclusão ou correção de seus dados
pessoais, entre em contato com nossa equipe de suporte através do
link de feedback: https://www.brewersfriend.com/feedback-welcome/
Relate
quaisquer
abusos
destes
termos
para:
https://www.brewersfriend.com/feedback-welcome/
Visitantes do site
Como a maioria dos operadores de sites, o Brew In a Box coleta
informações que não são de identificação pessoal do tipo que os
navegadores e servidores geralmente disponibilizam, como o tipo de
navegador, a preferência de idioma, o site de referência e a data e
hora de cada solicitação de visitante. O objetivo do Brew In a Box em
coletar informações de identificação não pessoal é entender melhor
como os visitantes do Brew In a Box usam seu website. De tempos em
tempos, o Brew In a
Box pode divulgar informações não pessoalmente
identificadas no usuário, por exemplo, publicando um relatório sobre
tendências no uso do site, etc..
O Brew In a Box também coleta informações potenciais de identificação
pessoal, como endereços IP, para usuários logados e para usuários que
deixam comentários nas publicações do blog brewinabox.com.br. O Brew
In a Box divulga apenas os endereços de IP dos usuários e
participantes do blog conectados nas mesmas circunstâncias em que usa
e divulga informações de identificação pessoal, conforme descrito
abaixo.
Coleta de informações de identificação pessoal
Certos visitantes dos sites do Brew In a Box optam por interagir com
o Brew In a Box de maneiras que exigem que nós façamos a coleta de
informações de identificação pessoal. A quantidade e tipo de
informação que o Brew In a Box coleta depende da natureza da
interação. Por exemplo, solicitamos aos visitantes que se inscreverem
em uma conta no brewinabox.com.br e que forneçam um nome de usuário e
endereço de email. Aqueles que fazem transações financeiras com o
Brew In a Box - comprando acesso às ferramentas do editor de receitas
do Brew In a Box são solicitados a fornecer informações adicionais,
incluindo conforme necessário as informações pessoais e financeiras
necessárias para processar essas transações. Em cada caso, nós
coletamos essas informações apenas na medida do necessário para
cumprir o objetivo da interação do visitante com o nosso site. O Brew
In a Box não divulga informações de identificação pessoal, exceto as
descritas abaixo. E os visitantes sempre podem se recusar a fornecer
informações de identificação pessoal, com a ressalva de que isso pode

impedi-los de participar de determinadas atividades relacionadas ao
site.
Estatísticas Agregadas
O Brew In a Box pode coletar estatísticas sobre o comportamento dos
visitantes de seus sites. Por exemplo, nós podemos monitorar os post
mais populares do blog no site brewinabox.com.br ou usar spam
rastreado para ajudar a identificar spam. Nós podemos exibir essas
informações publicamente ou fornecê-las a outras pessoas. No entanto,
o Brew In a Box não divulga informações de identificação pessoal além
das descritas abaixo.
Proteção de informações de identificação pessoal
O Brew In a Box divulga informações potencialmente pessoais e de
identificação pessoal apenas para os funcionários contratados e
organizações afiliadas que (i) precisam conhecer essas informações
para processá-las para usuário ou fornecer serviços disponíveis ao
mesmo (ii) que concordaram em não divulgá-lo a outras pessoas. Alguns
desses funcionários, contratados e organizações afiliadas podem estar
localizados fora do seu país de origem; ao usar os sites do Brew In a
Box, você concorda em transferir essas informações para eles. O Brew
In a Box não aluga ou vende informações potencialmente pessoais e de
identificação pessoal para ninguém. Além de seus funcionários,
contratados e organizações afiliadas, como descrito acima, nós
divulgamos informações potencialmente pessoais e pessoais apenas em
resposta a uma intimação, ordem judicial ou outra solicitação
governamental, ou quando o Brew In a Box acredita de boa fé que a
divulgação é razoavelmente necessária para proteger a propriedade ou
os direitos da nossa empresa, de terceiros ou do público em geral. Se
você é um usuário registrado do site brewinabox.com.br e forneceu seu
endereço de e-mail, podemos ocasionalmente enviar um e-mail para
falar sobre novos recursos, solicitar feedback ou apenas manter você
atualizado sobre o que está acontecendo com o Brew In a Box e nossos
produtos. Usamos principalmente nosso blog e e-mail marketing para
comunicar esse tipo de informação. Se você nos enviar uma solicitação
(por exemplo, por meio de um e-mail de suporte ou de um de nossos
mecanismos de feedback), reservamo-nos o direito de publicá-la, a fim
de nos ajudar a esclarecer ou responder a sua solicitação ou a ajudar
outros usuários. O Brew In a Box toma todas as medidas razoavelmente
necessárias para proteger contra o acesso não autorizado, uso,
alteração ou destruição de informações potencialmente pessoais e
particulares.

Cookies
Um cookie é uma sequência de informações que um site armazena no
computador de um visitante e que o navegador do visitante fornece ao
site cada vez que o visitante retorna. O Brew In a Box usa cookies
para ajudar a ferramenta a identificar e rastrear os visitantes, o
uso do site e as preferências de acesso ao site. Os visitantes que
não desejam que os cookies sejam colocados em seus computadores devem
configurar o navegador para recusar cookies antes de usar os sites do
Brew In a Box, com a desvantagem de que certos recursos dos sites
podem não funcionar corretamente sem a ajuda de cookies.
Transferências de Negócios
Se o Brew In a Box, ou praticamente todos os seus ativos foram
adquiridos, ou no caso improvável de que Brew In a Box saia do
negócio ou entre em falência, as informações do usuário seriam um dos
ativos transferidos ou adquiridos por terceiros. Você reconhece que
essas transferências podem ocorrer e que qualquer adquirente do Brew
In a Box pode continuar a usar suas informações pessoais, conforme
estabelecido nesta política.
Publicidades
Os anúncios exibidos em qualquer um de nossos sites podem ser
entregues aos usuários por parceiros de publicidade, que podem
definir cookies. Esses cookies permitem que o servidor de anúncios
reconheça seu computador sempre que enviar um anúncio on-line para
compilar informações sobre você ou outras pessoas que usam seu
computador. Essas informações permitem que as redes de anúncios,
entre outras coisas, entreguem anúncios direcionados que eles
acreditam que serão do seu interesse. Esta Política de Privacidade
cobre o uso de cookies pelo Brew In a Box e não cobre o uso de
cookies por nenhum anunciante.
Alterações na Política de Privacidade
Embora seja provável que a maioria das alterações seja pequena, o
Brew In a Box pode alterar sua Política de Privacidade de tempos em
tempos, e a critério exclusivo do Brew In a Box. Nós incentivamos os
visitantes a verificar frequentemente esta página quanto a alterações
em sua Política de Privacidade. O uso continuado deste site após

qualquer alteração nesta Política
aceitação de tal alteração.
Modificado a partir da Política
http://automattic.com/privacy/
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