•

Política de Privacidade

•

Ciente da importância de proteger a privacidade dos dados pessoais do USUÁRIO, bem como
para garantir a devida transparência no controle das informações, a Vip Club esclarece de que
forma utiliza estes dados:
À medida que o Usuário acessar o aplicativo, serão coletadas informações fornecidas pelo

•

Usuário no momento do cadastro e durante o processo de utilização da ferramenta,
inclusive dados de geolocalização. A finalidade precípua da coleta de informações é a de
identificar o Usuário e conhecer suas preferências para melhor personalização da sua
experiência.
•

Algumas páginas do Site do Vip Club também podem armazenar cookies, que consistem
em pequenos arquivos instalados por sites nos computadores quando o navegador de
internet é usado. Esses arquivos permitem identificar se um mesmo aparelho já fez uma
visita anterior ao Site, se o Usuário tem ou não Cadastro, bem como oferecer um serviço
mais personalizado ao Usuário, de acordo com as suas características e interesses,
possibilitando, inclusive, a oferta de conteúdo e publicidade específicos para cada pessoa,
compartilhamento de matérias lidas no site, e interações sociais, beneficiando a
experiência do Usuário na Internet.

•

•

•

Quaisquer dados fornecidos pelos Usuários serão armazenados e a Vip Club do Brasil
envidará os melhores esforços na manutenção da confidencialidade integridade e
disponibilidade das informações que forem fornecidas.
Todos os dados pessoais coletados dos usuários serão incorporados à base de dados da
Empresa. "Vip Club do Brasil", situada na Rua Heitor Stockler de França nº 396 Sala
2601B, Centro Cívico, Curitiba/PR, CNPJ. 03.755.171/0001-19.
A Vip Club poderá utilizar as informações coletadas dos usuários, inclusive por meio de
cookies, para os seguintes propósitos gerais:
o

o
o
o
o

o

•

(i) informar a respeito de novos produtos da Vip Club e das empresas pertencentes ao
seu grupo empresarial, por correio eletrônico mala direta, sms ou outros meios de
comunicação;
(ii) manter atualizados os cadastros dos usuários para fins de contato por telefone,
correio eletrônico mala direta, sms ou outros meios de comunicação;
(iii) elaborar estatísticas gerais;
(iv) responder às dúvidas e solicitações do usuário;
(v) realizar campanhas de comunicação e marketing de relacionamento, bem como
divulgar ofertas especiais da Vip Club e/ou das empresas pertencentes ao seu grupo
empresarial; e
(vi) viabilizar e aprimorar a ferramenta de Experiência Social, compartilhando todas as
interações sociais dos Usuários que optaram em torná-las visíveis a terceiros, inclusive

sua de rede de amigos Usuários.
Além do disposto acima, a Vip Club poderá utilizar as informações coletadas para os
seguintes propósitos gerais:
o (i) informar a respeito de produtos de parceiro, por correio eletrônico mala direta, sms
ou outros meios de comunicação; e
o (ii) realizar campanhas de comunicação e marketing de relacionamento de parceiros da
Vip Club.
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•

•

•
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A não ser por determinação judicial, os Dados do Usuário jamais serão transferidos a
terceiros que não sejam parceiros ou empresas autorizadas pela Vip Club ou usadas para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas pela Vip Club.
O Usuário garante a veracidade e exatidão dos Dados que fornece a Vip Club, ou seja, a
Vip Club do Brasil não tem qualquer responsabilidade no caso de inserção de dados falsos
ou inexatidão dos dados pessoais informados pelo Usuário a Vip Club.
Todos os dados fornecidos pelo USUÁRIO serão tratados seguindo os protocolos de
segurança e tecnologia recomendadas pelas boas práticas de mercado, a fim de garantir a
privacidade, confidencialidade e proteção dos dados pessoais de cada USUÁRIO.
Com a efetivação do cadastro e/ou login social, o USUÁRIO aceita e autoriza a coleta, uso,
armazenamento e utilização dos seus dados pessoais para uso exclusivo da Vip Club.
A Vip Club tomará todas as precauções exigidas em lei para proteger a confidencialidade e
segurança dos dados pessoais do Usuário, reservando-se o direito de modificar esta
Política de Privacidade a qualquer tempo. Eventuais alterações sempre estarão
disponíveis na Ferramenta para ciência e orientação do Usuário.

