
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi! Tudo bem? 

Estes Termos de Uso e 

Condições têm como 

objetivo te ajudar a 

entender como nossos sites 

funcionam e quais as regras 

de proteção de dados nós 

seguimos para garantir o 

funcionamento e segurança 

das suas informações. 

 

Estes Termos de 

Uso e Condições 

são aplicáveis a todo 

o território brasileiro. 

 

 

Faremos todos os esforços para manter as informações, materiais e 

dados contidos em nossos sites precisos, atualizados e completos.  

Informações

Conexão com a Internet 
O uso completo do Site depende de conexão com a internet. A 

conexão deve ser via cabo de rede, Wi-Fi ou através da rede do 

provedor de serviço de dados móveis, mas a Speedo Multisport 

não é responsável pelo mau funcionamento do Site, bem como 

caso o seu dispositivo não tenha conexão Wi-Fi ou excedeu o 

uso de dados limite. 

 

Responsabilidade do usuário 

O usuário se obriga a apresentar informações pessoais verdadeiras, e 

para garantir essa veracidade poderemos conferir tais dados em 

pesquisas na Receita Federal e não nos responsabilizamos por 

qualquer perda ou dano direto que possa ser causado pela má 

utilização do site por parte do usuário/cliente/titular. 

Uso das Informações pelo Usuário 

Não nos responsabilizamos, expressa ou tacitamente, pelo uso 

indevido das informações, dos instrumentos, dos materiais 

disponibilizados e/ou dos equipamentos utilizados por este site, 

para quaisquer que sejam os fins, feito por qualquer internauta, 

cliente e/ou Usuário. 

Asseguramos que faremos todos os esforços para que nossas 

ferramentas sejam mais úteis e eficientes para nossos clientes, por isso 

nos reservamos ao direito de realizar alterações e/ou atualizações a 

qualquer momento e sem aviso prévio, para que possamos manter a 

qualidade das informações, segurança e oferecimento de produtos.  

Funções do Site 

O site foi planejado para ser acessado por todos os principais 

navegadores de internet disponíveis no mercado, sem que haja 

qualquer distinção técnica entre eles que possa causar prejuízo à 

navegação. O Site será regularmente atualizado e tais atualizações 

podem fazer com que este deixe de ser compatível com o 

navegador utilizado por você.  

Versões e Sistema Operacional 

Esta Política de Privacidade 

poderá ser alterada a 

qualquer momento, sem 

aviso prévio.  

TERMOS DE USO E CONDIÇÕES 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 

13.709/18), pode ser acessada aqui. LGPD 

Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados, confira o site oficial aqui. 

 

ANPD 
Nossas fontes 

Newsletter 
O cadastro em nossos sites permite ao usuário 

concordar em receber informativos, novidades 

e promoções sobre nossos produtos.   

 

Nossos sites 

Cadastro 
Para ser nosso cliente será 

necessário realizar um 

cadastro, no qual poderão ser 

solicitados dados pessoais e 

aceites a políticas de 

privacidade. 

 

Institucional 

 

E-commerce 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://www.gov.br/anpd/pt-br
https://institucional.speedo.com.br/
https://institucional.speedo.com.br/
https://www.speedo.com.br/

