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POLÍTICA DE PRIVACIDADE EASYWAY 
 
 

Esta política descreve as formas como coletamos, armazenamos, usamos e protegemos 
suas informações pessoais.  
 
Você aceita em sua totalidade essa Política de Privacidade e concorda com tal coleta, 
armazenamento e uso quando se inscreve no Programa Online Easyway Para Parar de 
Fumar, ou utiliza nossos produtos, serviços ou qualquer outro recurso, tecnologia, 
funcionalidade ou conteúdo pago ou gratuito que nós oferecemos, ao acessar nosso site 
www.easywaysp.com.br , Portal do Aluno, nossas mídias sociais, consumir nosso conteúdo 
pago ou gratuito, ao entrar em contato conosco, solicitar informações sobre nossos serviços  
ou por qualquer outro meio (coletivamente “Os Serviços do Programa Easyway”).  
 
Podemos alterar esta política a qualquer momento, divulgando uma versão revisada em 
nosso site.  
 
A versão revisada entrará em vigor assim que disponibilizada no site. Além disso, se a versão 
revisada incluir uma alteração substancial, avisaremos você com 30 dias de antecedência, 
divulgando o aviso sobre a alteração na página “Atualizações da política” do nosso site. 
Depois desse aviso de 30 dias, será considerado que você concorda com todas as emendas 
feitas a essa política. 
 
Todas as informações confidenciais são guardadas em segurança. Detalhes dos clientes não 
são revelados a terceiras partes sem o seu consentimento e autorização por escrito. 
 
Seus dados são compartilhados com nossa matriz na Inglaterra, Allen Carr’s Easyway 
International Limited, e são utilizados por eles apenas em concordância com o "Data 
Protection Act" (lei de proteção às informações pessoais em vigor no Reino Unido). 
 
As informações de contato que você fornece para Allen Carr's Easyway Brasil (Maxim 
Services) e Allen Carr's Easyway International Ltd são utilizadas por nós exclusivamente para 
a administração efetiva de nossos serviços, divulgação de nossos produtos e conteúdos 
gratuitos, e para nos comunicarmos com você. 
 
Nós não comercializamos suas informações em hipótese alguma. 
 
Seus detalhes só são revelados fora de nossa empresa para nossos parceiros contratados 
que nos ajudam no fornecimento desses serviços, como por exemplo, o Portal de Alunos do 
Programa Easyway Online, ou funcionários da Easyway, e também são guardados em sigilo 
por eles.  
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Somente autorizamos que fornecedores de serviços que colaboram em partes de nossas 
operações, tais como Prevenção Contra Fraude, Serviços de Tecnologia da Informação, 
Pesquisa, Marketing, Portais, Provedores, etc. a usarem suas informações em relação aos 
serviços que realizam para nós, e não em benefício próprio. 
 
As informações fornecidas por você em terapia (sejam elas gravadas em voz, vídeo, escritas 
via e-mail ou qualquer outro meio) são confidenciais, e somente reveladas a terceiras partes 
identificando você mediante sua autorização por escrito.  
 
Reservamo-nos, no entanto, o direito de utilizar as informações e conteúdo enviados por você 
de forma anônima (isto é, sem identificar você) sem a sua autorização, e sem remuneração 
de espécie alguma a você, citando apenas o seu primeiro nome (por exemplo “João”, 
“Maria”, etc.), ou o substituindo seu primeiro nome por por um nome fictício, com a finalidade 
de: 
 
• Criar e divulgar conteúdos que ajudem nossos alunos a parar de fumar em nosso 
Programa Online;  
• Fornecer serviços de suporte ao aluno  
• Personalizar, avaliar e melhorar nossos serviços do Programa Easyway Online, do 
layout do nosso site e Portal do Aluno; 
• Criar e divulgar conteúdos (pagos ou gratuitos) que ajudem nossos clientes em 
potencial a se motivar a parar de fumar, ou a parar de fumar, seja em nosso site, nas mídias 
sociais, em entrevistas, podcasts, grupos  de WhatsApp e Telegram, ou quaisquer outros 
meios existentes ou que venham a ser inventados. 
• Enriquecer o conhecimento sobre cessação de tabagismo por parte de todas as 
pessoas em geral que buscam informações sobre nós, ou nosso método para parar de 
fumar. 
• Preservar seu anonimato ao divulgarmos a sua experiência conosco, na ausência de 
um consentimento formal por escrito que identifique você. 
 
 
Seus dados e/ou informações sigilosas que você nos fornece poderão ser divulgados sem a 
sua autorização nas seguintes condições necessárias:  
 
• Quando formos obrigados a isso por intimação, decisão judicial ou procedimento legal 

semelhante; 

• Quando solicitados por autoridades policiais, oficiais do governo ou outros terceiros;  

• Quando estivermos cooperando com uma investigação policial em andamento; 

• Quando precisarmos fazer isso para estar em conformidade com a lei ou com as 

regras de empresas de cartão de crédito 
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• Quando acreditarmos, de boa fé, que a divulgação das informações pessoais é 

necessária para impedir danos físicos ou perdas financeiras, para reportar atividade ilegal 

suspeita ou investigar violações do nosso Termo de Garantia, ou má fé por parte de algum 

cliente ou cadastrado em nosso mailing, ou visitantes de nossos sites, redes sociais e 

conteúdos diversos que consomem nosso conteúdo, mesmo que não inscritos conosco, que 

intencionalmente cometam algum ato para nos prejudicar. 

• Para impedir atividades potencialmente proibidas ou ilegais e garantir a aplicação do 

nosso Termo de Garantia; 

• Para solucionar disputas, cobrar taxas devidas e solucionar problemas; 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copyright © 2021 Allen Carr's Easyway International Limited. Todos os direitos reservados. 

 

O conteúdo deste documento é protegido por direitos autorais. Você poderá acessá-lo 

de forma pessoal para seu uso exclusivo, porém é terminantemente proibida a 

reprodução e/ou divulgação total ou parcial deste conteúdo e marcas registradas por 

qualquer meio, seja físico ou virtual, e para qualquer fim, sem a devida autorização prévia 

por escrito do detentor dos direitos autorais. 
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