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PRIVACY POLICY SERVERU & FREEBSD 

Privacy Policy for ServerU & FreeBSD / v1.2 / PUBLIC


This privacy policy bounds ServerU Inc, ServerU LTDA and FreeBSD Brasil LTDA, 
therefore named SERVERU or FREEBSD individually or COMPANY while applying to 
both companies, with their customers, clients and partners.


Here at COMPANY, we utter respect your privacy. We don’t care who you are, what 
you do, unless we regulatorily have to. You can present yourself using an alias, a 
nickname, some avatar, you can pay our products using crypto currencies. 
However, when/if you pay fiat we might ask for some extra information.


All information gathered by the COMPANY will comply with US and BRAZIL 
regulatory controls, including state issue Privacy Acts and Policies, such as FPPA 
(Florida Privacy Protection Act) and LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), and we 
also seek GDPR (european General Data Protection Regulation). We will request 
only information which is needed to know for Shipping, Billing, Guarantee terms and 
Contact information. We won’t ever use cookies, IP address storing, device 
fingerprinting or JWT tokens to track you. 


Some of our websites will save cookies in your browser, only for functional 
purposes such as remembering that you are already logged in while the session is 
valid. Some of our products might issue JWT, JWS and such tokens, or browser 
authentication tokens such as OAuth2, OpenID, including Bearer, Digest, HMAC and 
other X-HTTP-Authentication: information to track users already logged in. We won’t 
ever trace where you cane from, where you navigated to. 


We won’t ever share your information with third parties, neither for communication, 
publicity, marketing, propaganda or statistical information. Contact information may 
be used by the COMPANY for marketing, only in respect to the scope of products 
or services when you shared your information. All information we request or 
generated will exclusively be used by the COMPANY or behalf of our Products and 
Services.


This Policy applies to all Products such as FREEBSD’s ProApps, Yan Risk Manager, 
Privatum, such as SERVERU’s routers and security appliances including Netmap 
series, and for COMPANY’s services such as PenTest, SOC, MSS, Training, 
Support, Consulting, Architecture Design, and all sort of professional services. 

� /�1 2



Thursday, 20 May 2021

POLÍTICA DE PRIVACIDADE SERVERU & FREEBSD 

Política de Privacidade para ServerU & FreeBSD / v1.2 / PUBLIC


Essa política de privacidade obriga a ServerU Inc, ServerU LTDA e FreeBSD Brasil 
LTDA, doravante apenas SERVERU ou FREEBSD individualmente, ou ainda 
EMPRESA quando se aplicar a ambas empresas, as obrigando diante de seus 
clientes e parceiros.


Na EMPRESa, nós respeitamos integralmente sua privacidade. Não nos apegamos 
em quem você é, o que você faz, a não ser por motivos regulatórios. Você pode se 
apresentar com um nome fantasia, um apelido, um avatar, e pagar pelos nossos 
produtos e serviços usando cripto-moeda. Mas se/quando o pagamento for em 
dinheiro fiduciário, poderemos pedir mais informações.


Toda informação obtida pela EMPRESA estará em conformidade com os controles 
regulatórios dos EUA e do BRASIL, incluindo as normas e políticas de privacidade 
publicadas pelos estados, como a FPPA FPPA (Florida Privacy Protection Act) do 
estado da Florida e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), do estado unitário-de-
fato brasileiro; nós também buscamos conformidade com a GDPR (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados, da UE). Nós pediremos apenas informações que 
precisamos de fato conhecer para fins de expedição e remessa, cobranças, termos 
de garantia e informações para contato. Jamais te rastrearemos com cookies, 
armazenamento de endereço IP, impressão digital de dispositivos ou tokens JWT.


Alguns de nossos websites salvam cookies em seu navegador, mas apenas por 
motivos funcionais como identificar sua sessão ativa e reconhecer que o usuário está 
logado. Alguns de nossos produtos geram tokens JWT e afins, ou ainda tokens de 
autenticação do navegador como OAuth2, OpenID, incluindo Bearer, Digest, HMAC e 
outras informações X-HTTP-Authentication: apenas para rastrear usuários ja logados.


Jamais compartilharemos suas informações com terceiros, nem mesmo para 
publicidade, comunicação, marketing, propaganda ou informações estatísticas. 
Informações de contato serão usadas apenas pela EMPRESA para marketing, e 
apenas dentro do escopo de produtos e serviços para os quais você compartilhou a 
informação. Toda informação que solicitarmos ou gerarmos será usada 
exclusivamente pela EMPRESA em função de nossos Produtos ou Serviços.


Essa política se aplica a todos Produtos, como ProApps, Yan Risk Manager e 
Privatum da FREEBSD, roteadores e appliances de segurança incluindo série 
Netmap, da SERVERU, e todos os serviços da EMPRESA como PenTest, SOC, MSS, 
Treinamento, Suporte, Consultoria, Projeto de Arquitetura e toda outra forma de 
serviços profissionais ofertados.
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