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PRIVACY POLICY
The District Privacy Policy is designed to maintain the privacy and security of
information collected from our customers and users. The privacy policy established by
the District comprises how information capable of identifying our customers and users is
stored and used, whether collected directly on our website, customer service queries, or
registration to receive promotions or newsletters.
Customer and user contact information may be used for District advertising campaigns.
that will send information about the services, through advertising messages such as
promotions, tips, dissemination of partners and customers that may add some value or
interest to our subscribers.
The District will bring, in its communications, newsletters, offers and advertising
messages sent by e-mail the option of canceling the sending of this type of message.
The request will be fulfilled in the minimum time required for its execution.
Under no circumstances does the DISTRICT disclose or market personal information or
registration data of its customers and users to third parties.
We also collect and store information that is automatically generated when you browse
an internet site.
For example, we may collect information about your internet connection, which allows
us, among other things, to improve the speed of our pages, measure access data, and
improve your experience on our websites.
We may also use other information that is provided by your browser, which is called a
"cookie".
Cookies are small files that the browser saves on your computer for the purpose of
recording internet browsing data, cookie show how and when people visited our site, with
this help also help us deliver advertising ads.
They also prevent you from having to re-enter data in certain areas of the site where you
have already placed your information, such as user names and other data.
The site may also use web beacons (small pieces of images, transparent gifs) to access
cookies and count visitors who have visited the site or opened a pre-formatted html in an
email message.

We use the information we collect on our websites in different ways, including using this
information to tailor your experience on our websites.
We may be able to provide your information to third parties, such as internet providers
and contractors, for a variety of reasons.
Unless your information complies with the process described below, we reserve the right
to use and disclose to the third party all information collected while you are browsing our
websites.
If you do not want your information to be used for these purposes, you must send a
request to the coordinator who is at the end of this privacy policy and make the request
that your information is never sent to the third party.
Please keep in mind that whenever you voluntarily provide your information on this site,
it may be used by third parties, such as forum messages, emails, comments and chat
areas, all this information may be viewed and collected by others besides us.
We cannot be held responsible for the inappropriate use of this information.
Our websites and their derivatives include links to other websites and also gives access
to products offered by third parties, which do not control their privacy policies.
When you access these sites, all information you will provide is your responsibility and
we cannot take any risks.
We may also make content, products or services available on our websites that are
cooperative with third parties, which will be very explicit by showing the brand or name
of that third party.
We may also share with this partner any information submitted and voluntarily shared by
you.
In some cases this partner may collect this information directly from you, in which case
the privacy policy of these partners is enforced, and their policy may differ from ours.
The privacy policy may be changed without notice.
If you have any questions about partner policy, you should contact them directly for more
information.
For more information about our privacy policies, please contact us at oi@distrito.me

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de Privacidad del Distrito está diseñada para mantener la privacidad y
seguridad de la información recopilada de nuestros clientes y usuarios. La política de
privacidad establecida por el Distrito comprende cómo se almacena y utiliza la
información capaz de identificar a nuestros clientes y usuarios, ya sea recopilada

directamente en nuestro sitio web, consultas de servicio al cliente o registro para recibir
promociones o boletines informativos.
La información de contacto del cliente y del usuario se puede utilizar para las campañas
publicitarias del Distrito. que enviará información sobre los servicios, a través de
mensajes publicitarios como promociones, consejos, difusión de socios y clientes que
puedan añadir algún valor o interés a nuestros suscriptores.
El Distrito traerá, en sus comunicaciones, boletines informativos, ofertas y mensajes
publicitarios enviados por correo electrónico la opción de cancelar el envío de este tipo
de mensajes. La solicitud se cumplirá en el tiempo mínimo necesario para su ejecución.
Bajo ninguna circunstancia el DISTRITO divulga o comercializa información personal o
datos de registro de sus clientes y usuarios a terceros.
También recopilamos y almacenamos información que se genera automáticamente
cuando navega por un sitio de Internet.
Por ejemplo, podemos recopilar información sobre su conexión a Internet, lo que nos
permite, entre otras cosas, mejorar la velocidad de nuestras páginas, medir los datos de
acceso y mejorar su experiencia en nuestros sitios web.
También podemos utilizar otra información proporcionada por su navegador, que se
llama una "cookie".
Las cookies son pequeños archivos que el navegador guarda en su ordenador con el fin
de registrar los datos de navegación por Internet, las cookies muestran cómo y cuándo
las personas visitaron nuestro sitio, con esta ayuda también nos ayudan a entregar
anuncios publicitarios.
También evitan que tenga que volver a introducir datos en ciertas áreas del sitio donde
ya ha colocado su información, como nombres de usuario y otros datos.
El sitio también puede utilizar balizas web (pequeñas piezas de imágenes, gifs
transparentes) para acceder a las cookies y contar a los visitantes que han visitado el
sitio o han abierto un html preformateado en un mensaje de correo electrónico.
Utilizamos la información que recopilamos en nuestros sitios web de diferentes maneras,
incluido el uso de esta información para adaptar su experiencia en nuestros sitios web.
Es posible que podamos proporcionar su información a terceros, como proveedores de
Internet y contratistas, por una variedad de razones.
A menos que su información cumpla con el proceso descrito a continuación, nos
reservamos el derecho de usar y divulgar a terceros toda la información recopilada
mientras navega por nuestros sitios web.
Si no desea que su información se utilice para estos fines, debe enviar una solicitud al
coordinador que se encuentra al final de esta política de privacidad y hacer la solicitud
de que su información nunca se envía al tercero.

Tenga en cuenta que siempre que proporcione voluntariamente su información en este
sitio, puede ser utilizada por terceros, como mensajes del foro, correos electrónicos,
comentarios y áreas de chat, toda esta información puede ser vista y recopilada por
otros además de nosotros.
No nos hacemos responsables del uso inapropiado de esta información.
Nuestros sitios web y sus derivados incluyen enlaces a otros sitios web y también da
acceso a productos ofrecidos por terceros, que no controlan sus políticas de privacidad.
Cuando accede a estos sitios, toda la información que proporcionará es su
responsabilidad y no podemos correr ningún riesgo.
También podemos poner a disposición contenido, productos o servicios en nuestros
sitios web que sean cooperativos con terceros, lo que será muy explícito al mostrar la
marca o el nombre de ese tercero.
También podemos compartir con este socio cualquier información enviada y compartida
voluntariamente por usted.
En algunos casos, este socio puede recopilar esta información directamente de usted,
en cuyo caso se aplica la política de privacidad de estos socios, y su política puede
diferir de la nuestra.
La política de privacidad puede cambiarse sin previo aviso.
Si tiene alguna pregunta sobre la política de socios, debe ponerse en contacto con ellos
directamente para obtener más información.
Para obtener más información sobre nuestras políticas de privacidad, póngase en
contacto con nosotros en oi@distrito.me

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade do Distrito foi formulada com o intuito de manter a privacidade
e a segurança das informações coletadas de nossos clientes e usuários. A política de
privacidade estabelecida pelo Distrito compreende a forma como as informações
capazes de identificar nossos clientes e usuários são armazenadas e utilizadas, sejam
as coletadas diretamente em nosso site, consultas ao serviço de atendimento ao cliente
ou cadastro para recebimento de promoções ou newsletter.
As informações de contato dos clientes e usuários poderão ser utilizados para
campanhas publicitárias do Distrito. que enviará informações sobre os serviços, através
de mensagens publicitárias como promoções, dicas, divulgação de parceiros e clientes
que possam agregar algum valor ou interesse aos nossos assinantes.

O Distrito trará, em seus comunicados, newsletters, ofertas e mensagens publicitárias
enviadas por e-mail a opção de cancelamento do envio deste tipo de mensagem. A
solicitação será atendida no tempo mínimo necessário para sua execução.
Sob nenhuma circunstância o DISTRITO divulga ou comercializa informações pessoais
ou dados cadastrais de seus clientes e usuários a terceiros.
Nós também coletamos e guardamos informações que são geradas automaticamente
quando você navega em um site na internet.
Por exemplo, podemos coletar informações sobre a sua conexão de internet, que nos
permite entre outras coisas, melhorar a velocidade das nossas páginas, medir os dados
de acesso e melhorar a sua experiência em nossos sites.
Nós também podemos usar outra informação que é fornecida pelo seu navegador, que
é chamada de “cookie”.
Cookies são pequenas arquivos que o navegador salva no seu computador com a
finalidade de gravação de dados de navegação na internet, cookie mostram como e
quando as pessoas visitaram nosso site, com isso ajudam também nos ajudam a
entregar anúncios de publicidade.
Eles também previnem você ter que entrar novamente com dados em certas áreas do
site aonde você já colocou sua informação, como nomes de usuários e outros dados.
O site também pode usar web beacons (pequenos pedaços de imagens, gifs
transparentes) para acessar cookies e contar visitantes que visitaram o site ou abriram
um html pré formatado em uma mensagem de e-mail.
Nós usamos a informação coleta em nossos sites de diferentes maneiras, incluindo usar
essas informações para customizar a sua experiência em nossos sites.
Nós talvez possamos fornecer sua informação a terceira partes, como provedores de
internet e contratantes, por uma variedade de razões.
A menos que sua informação esteja de acordo com o processo descrito abaixo, nós nos
reservamos o direito de usar e divulgar a terceira partes toda informação coletada
enquanto você estiver navegando em nossos sites.
Se você não quiser que sua informação seja usada para esses propósitos, você deve
enviar um pedido para o coordenador que está no final dessa política de privacidade e
fazer a solicitação que sua informação nunca seja enviada a terceira partes.
Por favor tenha em mente que sempre que você fornecer sua informação
voluntariamente nesse site, ele poderá ser usada por terceira partes, exemplo
mensagens fórum, e-mails, comentários e áreas de chat, toda essa informação pode ser
vista e coletada por outros além de nós.
Nós não podemos nos responsabilizar pelo uso inapropriado dessas informações.

Os nossos sites e seus derivados inclui links para outros websites e também dá acesso
a produtos oferecidos por terceira partes, que não controlamos as suas políticas de
privacidade.
Quando você acessar esses sites, toda informação que você irá fornecer é de sua
responsabilize e não podemos assumir nenhum risco.
Nós também podemos fazer conteúdos, produtos ou serviços disponíveis em nossos
sites que sejam de cooperação com terceiras partes, que vão ser bem explicitas
mostrando a marca ou nome dessa terceira parte.
Nós também podemos compartilhar com esse parceiro qualquer informação enviada e
compartilhada voluntariamente por você.
Em alguns casos esse parceiro pode coletar essas informações diretamente de você, e
nesse caso a política de privacidade desses parceiros são aplicadas, e a política deles
podem ser diferentes da nossa.
A política de privacidade poderá ser alterada sem aviso prévio.
Se você tiver alguma dúvida sobre a política dos parceiros, você deve contatar eles
diretamente para mais informações.
Para maiores informações sobre nossas políticas de privacidade, contate-nos através
do oi@distrito.me

