
 

POLÍTICAS DE DIVULGAÇÃO E PRIVACIDADE  

 

A Disal Digital sabe que a segurança é motivo de preocupação e agradece a confiança em nós 

depositada. Mantemos sua PRIVACIDADE em todo o processo de navegação. Seus pedidos são 

registrados em nossos sistemas de forma automatizada, e seguindo as melhores práticas de 

mercado.  

A Disal Digital também se compromete a não vender, alugar ou repassar suas informações para 

terceiros. Exceto quando essas informações forem exigidas judicialmente.  

A Disal Digital manterá sempre um link visível em todas as páginas do site e nos formulários 

disponíveis.  

Além disso, embora trabalhemos com boas práticas de proteção e segurança, nenhum serviço 

web possui 100% de garantia contra invasões e não podemos nos responsabilizar caso isso ocorra.  

Seus dados são de grande importância, para o processamento de seus pedidos e para garantia de 

entrega. 

Qualquer dúvida em relação à nossa política de PRIVACIDADE pode ser esclarecida 

pelo e-mail: atendimento@disaldigital.com.br  

POLÍTICAS DE DIVULGAÇÃO e TERMOS DE USO 

 

1. Tenho a idade legal para trabalhar no país onde resido. Eu concordo que sou um afiliado 

independente, responsável por determinar as minhas próprias atividades comerciais sem a 

orientação ou controle da Disal e que não sou um agente ou funcionário da Disal.  

2. Não me irei apresentar sob forma alguma como agente ou funcionário de Disal. Sou 

responsável pelo pagamento de todos os impostos relativos à atividade independente que 

exerço e de todos os outros impostos exigidos por qualquer agência tributária.  

3. Esta posição não constitui a venda de uma franquia, ou de uma posição como Distribuidor, 

e não me é exigida qualquer taxa ou compra de uma participação como Distribuidor ou 

Franqueado. 

4. Confirmo que li, e compreendi, e concordo com os termos estabelecidos neste contrato.  



5. Concordo que como afiliado Disal Digital, vou priorizar a obtenção de clientes que não 

sejam pessoas já associados à Disal; 

6.  Ao apresentar os produtos de distribuição da Disal a potenciais clientes, concordo que tais 

apresentações devem seguir estritamente o seguinte formato, e que a minha atividade 

como AFILIADO  terminará, se não conseguir cumprir isto: Em cada apresentação da 

posição de afiliado, o potencial CONSUMIDOR  será informado diretamente de que a venda 

está sendo realizada por ele e que a DISAL não tem nenhum vínculo com a loja do afiliado 

ou da negociação realizada através do AFILIADO, além da disponibilização dos PRODUTOS 

para o afiliado e entrega para o CONSUMIDOR no endereço especificado no ato da 

compra. 

7. Para podermos manter um Programa de Marketing viável e respeitar as mudanças na 

legislação da conjetura económica federal, estadual ou local, a Disal pode fornecer 

periodicamente aos Afiliados, Políticas e Procedimentos, assim como alterar o seu 

Programa de Compensação financeira de Afiliação. Tais Políticas e Procedimentos e 

alterações do Plano de Remunerações, deverão tornar-se uma parte vinculativa do 

presente Contrato, mediante a publicação no site da Internet oficial da Disal Digital. 

8. O presente Contrato entrará em vigor após a aceitação destes Termos e Condições e envio 

de cópia de documentação para comprovação de identidade e requisites que é requerida 

ao fazer a inscrição como afiliado.  

9. Não promoverei a minha atividade como afiliado Disal, nem usarei o nome da Empresa, ou 

os nomes comerciais, logotipos, materiais de vendas, marcas registadas ou marcas de 

serviço Disal, exceto em materiais fornecidos pela Companhia ou aprovados por escrito 

pela Disal, antes da utilização dos mesmos por mim. Compreendo que o uso não 

autorizado ou a duplicação de marcas registadas ou materiais com direitos de autor 

constitui uma violação à lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 


