POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O
Programa
de
Pontos
“Ponto
Fácil”
disponível
para
acesso
em
http://www.promomadeiranit.com.br é um site que permite a você (doravante “Usuário”),
participante do programa, desenvolvido por Madeiranit Comércio e Industria de Madeiras
(“Gestor”), trocar seus pontos adquiridos por produtos disponibilizados pela mesma,
disponíveis para consulta.
A presente Política de Privacidade (“Política”) foi desenvolvida para que o Usuário tenha
ciência de quais informações são coletadas por meio de sua utilização do site, bem como sobre
a forma como se dará o armazenamento, o tratamento e utilização de tais informações.
A presente Política está disponível para acesso pelo Usuário, a qualquer momento, por meio
do endereço http://www.promomadeiranit.com.br .
Em caso de quaisquer dúvidas sobre o quanto disposto nesta Política, o Usuário deverá entrar
em contato com a Madeiranit através do e-mail marketing@madeiranit.com.br .
A presente Política é aplicável à coleta de dados realizada por Madeiranit Comércio e Industria
por meio do site.
1. ACEITAÇÃO DESTA POLÍTICA
O aceite livre, expresso e informado à presente Política se dará no momento do clique do
Usuário no botão “Aceito”, quando de seu primeiro acesso ao site, estando a sua utilização
condicionada à integral aceitação do quanto disposto no presente documento, sendo certo
que, caso o Usuário não concorde com o quanto aqui estipulado, deverá abster-se de utilizar o
site.
Exceto em caso de expressa previsão legal em sentido contrário, a presente Política poderá ser
atualizada ou modificada a qualquer momento, a exclusivo critério de Madeiranit Comércio e
Indústria de Madeiras, independentemente de qualquer formalidade e comunicação, cabendo
ao Usuário verificar novamente o conteúdo desta Política a cada nova modificação, conforme
data de atualização constante ao final deste documento.
A continuidade de utilização do site pelo Usuário implicará a irrestrita aceitação das condições
aqui fixadas, incluindo as alterações que porventura venham a ser realizadas.
2. INFORMAÇÕES QUE A MADEIRANIT COLETA
São coletados, basicamente por meio do site: (i) Dados fornecidos ativamente pelo Usuário e
(ii) Dados gerados automaticamente quando da utilização da Plataforma pelo Usuário.

(i) Informações fornecidas pelo Usuário: Correspondem às informações inseridas ativamente
pelo Usuário no site, como as informações pessoais fornecidas quando do preenchimento de
seu cadastro no site, consistentes em (i) nome completo e ou razão social, (ii) cpf/cnpj,
(iii)número de telefone celular (iv) endereço residencial e ou comercial, (v) e-mail pessoal e
comercial, entre outras informações que podem vir a ser requeridas para acesso ao site.
Incluem, em síntese, todos os dados inseridos pelo Usuário quando do preenchimento de
formulários disponibilizados no site.
(ii) Informações coletadas automaticamente: Além das informações mencionadas no item
anterior, a cada acesso do Usuário ao site, a Madeiranit coletará algumas informações geradas
automaticamente, especialmente IP (com data e hora) e origem do IP, podendo, no entanto,
ser coletadas também características do dispositivo de acesso, do navegador, informações
sobre cliques, páginas acessadas, as páginas seguintes acessadas após a saída do site, ou
qualquer termo de procura digitado no site ou em referência a esta, dentre outros.
O Usuário pode configurar o seu navegador, de forma a evitar a coleta automática de alguns
tipos de informações, como cookies. No entanto, caso tal configuração seja implementada, é
possível que alguns recursos fornecidos no site deixem de funcionar corretamente.
O Usuário desde já afirma estar ciente e concordar com a coleta de informações descrita nesta
Política.
3. COMO A MADEIRANIT UTILIZA AS INFORMAÇÕES COLETADAS
As informações coletadas pela Madeiranit Comércio e Industria são tratadas como
confidenciais e somente serão utilizadas da forma descrita na presente Política e pelo Usuário
autorizada.
Os dados coletados pela Madeiranit Comércio e Indústria são utilizados especialmente para a
prestação dos serviços desenvolvidos no site, ou seja, para reconhecimento do Usuário, troca
de pontos, entrega de produtos, bem como para o contato da Madeiranit. Além disso, as
informações coletadas poderão ser utilizadas também para a verificação de fraudes no site e
para a identificação positiva do Usuário, bem como para fins estatísticos e publicitários,
inclusive para a sugestão de produtos ou serviços para resgate pelo Usuário.
Dessa forma, o Usuário dá o consentimento livre, expresso e informado para que a Madeiranit
Comércio e Indústria utilize as informações obtidas por meio da Plataforma para a verificação
de fraudes e da identidade do Usuário, para a entrega de produtos, para fins publicitários e
estatísticos, bem como para personalizar o acesso do Usuário ao site. O Usuário manifesta,
ainda, seu consentimento livre, expresso e informado para que a Madeiranit repasse as
informações coletadas por meio do site a terceiros (Parceiros) , estando o Usuário desde já
ciente de que a Madeiranit não possui qualquer ingerência na utilização de tais informações
pelos Parceiros.

4. COM QUEM A MADEIRANIT COMPARTILHA AS INFORMAÇÕES
A MADEIRANIT trabalha em parceria com diversas empresas, de modo que poderá
compartilhar as informações coletadas com terceiros, nas seguintes hipóteses:
Para o desenvolvimento das atividades comerciais da Madeiranit , sendo necessário o
compartilhamento das informações dos Usuários com os Parceiros, para a entrega dos
produtos e prestação dos serviços; Para proteção dos interesses da Madeiranit em qualquer
tipo de conflito, incluindo ações judiciais; No caso de transações e alterações societárias
envolvendo a Madeiranit, hipótese em que a transferência das informações será necessária
para a continuidade dos serviços; ou Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de
autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição.
5. COMO A MADEIRANIT ARMAZENA AS INFORMAÇÕES
A MADEIRANIT armazenará os dados coletados em servidores próprios.
A MADEIRANIT adota todas as medidas razoáveis de mercado para garantir a segurança de
seus sistemas e dos dados de Usuários coletados, respeitando, ainda, todas as exigências da
legislação brasileira, em especial do Decreto 8.771/2016, quais sejam:
Utilização de soluções para que os dados coletados sejam criptografados e anonimizados;
Utilização de software de alta tecnologia para a proteção contra acessos não autorizados aos
dados, armazenados em ambiente controlado e de segurança; Acesso aos locais de
armazenamento das informações permitido somente a pessoas previamente autorizadas,
comprometidas a manter as informações em sigilo, de forma que a quebra de tal obrigação
acarretará em sua responsabilização civil, nos moldes da legislação brasileira; Emprego de
mecanismos de autenticação de acesso aos registros, os quais serão capazes de individualizar
o responsável pelo tratamento desses registros; Manutenção de inventário, que indicará o
momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso e o arquivo
acessado, para controle do acesso aos registros.
Dessa forma, a Madeiranit tem como objetivo sempre manter e preservar a privacidade dos
dados dos Usuários, constituindo a presente Política esforço para resguardar a segurança
destes dados. No entanto, a Madeiranit não pode garantir integralmente que todas as
informações que trafegam no site não sejam alvo de acessos não autorizados perpetrados por
meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma indevida.
6. EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS PELA MADEIRANIT
O Usuário poderá requerer a exclusão dos dados sobre ele coletados, entrando em contato
com a Madeiranit , pelo e-mail: marketing@madeiranit.com.br , informando seu pedido. A
Madeiranit empreenderá todos os esforços para atender aos pedidos, no menor espaço de
tempo possível.

A exclusão dos dados acarretará no encerramento da conta do Usuário e perda de todos os
pontos acumulados, sem que qualquer indenização seja devida pela Madeiranit Comércio e
Industria de Madeiras, em razão de tal exclusão.

Importante notar que, mesmo em caso de requisição de exclusão, a Madeiranit respeitará o
prazo de armazenamento mínimo de informações determinado pela legislação brasileira e
pelo Gestor.

7. LEGISLAÇÃO E FORO APLICÁVEIS
Essa Política será regida, interpretada e executada de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros estados
ou países, sendo competente o Foro da Comarca de Leme, estado de São Paulo , no Brasil,
para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O Usuário consente,
expressamente, com a competência desse juízo, e renuncia, neste ato, à competência de
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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