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PRIVACIDADE E COOKIES
Seus dados pessoais serão processados e incorporados a bases de dados controladas pela Privalia Serviços de
Informação Ltda, situada à Av. Prof. Alceu Maynard de Araújo, 698, São Paulo, telefone (11) 3500-2900
(“Privalia”).

RAZÕES PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS
Os fins do processamento de dados são os seguintes: (i) fornecer a você a informação que nos solicitou; (ii) se
você contratar qualquer produto/serviço, executar, performar e controlar esse contrato; (iii) obedecer nossas
obrigações legais; e (iv) enviar a você as seguintes comunicações de marketing direto, se você tiver
expressamente aceitado recebê-las (quando você se registra em nosso site ou posteriormente):
·

Conteúdo: A Privalia pode enviar comunicações de marketing direto relacionado com qualquer produto
ou serviço disponível em nosso site (Produtos e serviços das empresas parceiras que oferecemos no site
para nossos usuários ou produtos que são relacionados com os setores de atividade indicados), que
inclui os seguintes setores de atividade: moda, casa e presentes.

·

Meios: A Privalia pode enviá-los por quaisquer meios (e.g., correio, ligação telefônica, e-mail ou outros
meios eletrônicos).

·

Opt-out: Com relação ao marketing direto por meios eletrônicos, nós o informaremos em cada
comunicação como se descadastrar em uma forma direta e sem custos (salvo a transmissão da
requisição de cancelamento).Nós iremos responder seu pedido o mais rápido possível e, em todo caso,
dentro do prazo determinado legalmente. Por favor, note que, se você se descadastra para o
recebimento de nossas mensagens relacionadas a marketing, nós ainda enviaremos as mensagens
necessárias para outros propósitos (por exemplo, comunicações relacionadas à compra de um produto
se você comprar algo no nosso site.

Se o negócio ou ativos da Privalia forem total ou parcialmente alvo de uma reorganização, fusão, venda, empresa
conjunta, cessão, tranferência ou outra disposição, você entende e concorda que o negócio ou ativos da Privalia
devem ser seu novo controlador e devem processar os dados como provisionado neste document (a não ser que
(i) concordado com você ou (ii) permitido ou imposto pela lei aplicável.
Você pode nos contactar em nosso endereço corporativo, indicado acima, ou em privacidade@privalia.com para
exercer seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e objeção (sem causar dano ao procedimento de optout acima mencionado, que é específico para marketing direto por meios eletrônicos).
Antes que você nos divulgue qualquer dado pessoal de parceiros, você deve tê-los informado e obtido
consentimento deles para que sejam processados, de acorso com esta Privacidade e Cookies. Se você usa
nossos serviços gratuitos para mandar mensagens para alguns de seus amigos, você deve se assegurar de que
eles receberão bem essas mensagens. Você não deve usar esse serviço para fazer spam ou violar a privacidade
de qualquer indivíduo. Nós não tomamos nenhuma decisão nesse envio: apenas faremos suas instruções. O
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envio será imediato e, portanto, não será pedido para que você posteriormente corrija os endereços que
mencionou. Você deve saber que as medidas de segurança de nossos sistemas para a execução desse serviço
de envio são de natureza básica. Nós não devemos usar ou divulgar os dados introduzidos por você para nenhum
propósito senão a transmissão da sua mensagem com o ISP relevante e, portanto, ao ser completada a
transmissão requisitada por você, nós não manteremos esses dados nem outra informação, a menos que seja
requerida sob lei aplicável.

CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS
Os dados que pedimos para você nos ceder são necessários para que nós realizemos os processamentos acima
mencionados, como seu nome, sobrenome, detalhes de contato, informações bancárias (que podem ser
considerados dados sensíveis em certas jurisdições) se você está adquirindo um produto em nosso site, etc. Se
você voluntariamente usa nossos serviços, você nos dá seu explícito consentimento para processar esses dados
como mencionado nesta Política.

COOKIES
Cookies são pedaços de informação que as páginas da web armazenam em seu computador para lembrar suas
preferências, para que você possa desfrutar de uma experiência mais personalizada. Privalia utiliza cookies, entre
outras coisas, para:
•

Lembrar de suas preferências (de pagamento, compra, etc.) e assim oferecer um serviço personalizado.

•

Analisar o comportamento de navegação (quais seções foram visitadas, onde você clica, etc.).

•

Para compartilhar o conteúdo (tais como produtos e campanhas) nas redes sociais.

•

Saber se nossos compradores vem de anúncios na internet.

•

Evitar atividades fraudulentas.

•

Maximizar a segurança em nosso site.

Alguns cookies da web são definidos por terceiros, essas empresas de fora (como o Google), processam as
informações e nos fornecem dados referentes à publicidade de nossas promoções, etc. Em nenhum momento
recolhem informações pessoais que possam identificar um usuário específico. Nenhum cookie tem um período de
mais de dois anos de validade.
Se você quiser desabilitar estas cookies, mude a configuração do seu navegador a qualquer momento.
Recomendamos que você não as desative pois isso resultaria na perda de determinados serviços de nosso site.
Se ainda assim, você deseja desabilitar as cookies de terceiros, clique nos seguintes links:
•

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

•

Addthis: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

•

Google remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2549116?hl=es

•

ComScore: http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx
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ALTERAÇÕES
Nós podemos alterar esta Privacidade e Cookies de tempos em tempos. Se as alterações afetarem seus direitos,
nós as informaremos por e-mail (para o último endereço que você nos forneceu). De qualquer modo, a
Privacidade e Cookies revisada sempre estará acessível no site.

PRIVALIA

3

