POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO APLICATIVO

A Política de Privacidade traz informações referentes ao tratamento dos Dados que são
disponibilizados pelo usuário ao utilizar o Aplicativo. Aqui estão especificados os dados
que são coletados, qual a finalidade, a razão pela qual são coletados, como isso pode
afetar o usuário, como os dados são protegidos e diversas outras informações sobre os
dados pessoais do usuário.
Os termos contidos nesta Política de Privacidade são definidos conforme disposto no
Regulamento.
Para Acessar o Aplicativo, você deverá ler atentamente a Política de Privacidade e, ao
fim, aceitá-la.

•

COLETA E UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

•

Os seguintes Dados são disponibilizados a partir do Cadastro: (i) Nome
completo; (ii) CPF; (iii) endereço de e-mail válido; (iv) número de telefone
celular válido; (v); (vi)....

•

Ao fornecer os seus Dados o Cliente declara estar ciente, concorda e autoriza
expressamente a utilização de seus Dados para a composição do banco de dados
do Programa de Benefícios.

•

Os Dados serão utilizados com o fim de proporcionar ao Cliente a experiência
completa do Programa de Benefícios.

•

Ao realizar o Cadastro, o Cliente reconhece, autoriza e manifesta livremente o
seu consentimento, sem qualquer ressalva, de que os Dados serão utilizados para
proporcionar ao Cliente a experiência completa do Programa de Benefícios,
incluindo serviços à ele relacionados, autorizando também o uso dos Dados para
a execução de atualizações e melhorias que visem aprimorar e personalizar a
experiência do Cliente. Para tanto, o Cliente autoriza expressamente o
Estabelecimento a compartilhar os Dados com parceiros e fornecedores, desde
que para os fins do presente regulamento e respeitados os limites da legislação
aplicável.

•

O Cliente está ciente que ao realizar compras na Rede do Estabelecimento
mediante identificação por meio de seu Cadastro, está registrando junto ao
Estabelecimento os seus hábitos de compras, que serão utilizados para
proporcionar ao Cliente uma melhor experiência do Programa de Benefícios, e,
portanto, autoriza expressamente a utilização destas informações para os fins do
presente Regulamento, nos termos do item acima.

•

SOCIAL LOGIN

•

Ao Cliente será possibilitado o login via Facebook (“Social Login”). Para tanto,
o Cliente deverá fornecer as suas credenciais do Facebook. Caso opte pelo
Social Login, o Cliente concorda e autoriza o compartilhamento dos Dados com
o Facebook, bem como está ciente de que poderá estar sujeito à outras
exigências da rede social em questão.

•

EXCLUSÃO DOS DADOS

•

O Cliente deve entrar em contato com o Estabelecimento via [Aplicativo/
Website/Loja Física/E-mail], requerendo expressamente a exclusão dos seus
Dados. Ao receber a solicitação, o Estabelecimento se obriga a realizar a
completa exclusão dos Dados no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

•

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE

•

A Política de Privacidade do Aplicativo pode ser alterada a qualquer tempo.
Caso isso ocorra, o Cliente será comunicada na primeira vez que acessar o
Aplicativo após a mudança na Política de Privacidade, que dependerá do aceite
do Usuário. Visando à transparência total, ao fim da Política de Privacidade
sempre constará a data de sua última modificação.

•

CONSENTIMENTO

O aceite à Política de Privacidade se dará mediante a marcação do box correspondente à
opção “Aceito a Política de Privacidade do Aplicativo”.
Não é possível aceitar esta Política de Privacidade parcialmente – caso você não
concorde integralmente, não será possível criar uma conta e utilizar o Aplicativo.
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