Aviso de privacidade: ImagensBomDia.com
ImagensBomDia.com oferece um serviço de
navegação aos seus usuários sem que eles possam
reivindicar para si mesmos a propriedade
intelectual do conteúdo ou do próprio site.
Durante a navegação, você aceita os termos de
uso de cookies técnicos. Cookies são arquivos que
são salvos no navegador e permitem que você
armazene alguns dados habituais do usuário nãosensível. Cada navegador da Web permite a
exclusão desses dados das configurações do
histórico.

sobre a área geográfica do visitante ou
informações sobre idades não específicas: faixas
etárias como 10-20 anos, 20-30 anos, etc. .
Quem é o dono da ImagensBomDia.com?
O dono do serviço é Di Menza. Para qualquer
informação sobre o tratamento de dados pessoais
(privacidade) ou para saber como é possível evitar
a coleta desses dados, você pode enviar um e-mail
para imagens@imagensbomdia.com

O que são cookies para?
Os
cookies
são
usados
pelo
site
ImagensBomDia.com para funcionar. Sem esses
cookies, alguns serviços podem não estar
disponíveis.
Não coletaremos dados confidenciais como
Nome, Sobrenome, Data de nascimento, endereço
ou número de telefone do visitante.
Serviços que coletam dados do usuário.
ImagensBomDia.com não coleta nenhum tipo de
dado e não o armazena em nenhum servidor de
sua propriedade. No entanto, usamos o Google
AdSense e o Google Analytics, que são de
propriedade da Google LLC e que geralmente
coletam dados sobre visitantes com base em
nosso mandato.
O que é o Google AdSense?
O Google AdSense é um serviço de publicidade
que permite que ImagensBomDia.com se
mantenha, por isso é sua fonte de renda. Google
AdSense usa cookies para exibir anúncios
relevantes para os gostos do visitante.
O que é o Google Analytics?
O Google Analytics é uma plataforma que permite
que os administradores do site visualizem dados
estatísticos importantes sobre as visitas. Em
nenhum caso serão recolhidos dados sensíveis,
mas apenas informações sobre os hobbies e
interesses do visitante, bem como informações
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