POLÍTICA DE PRIVACIDADE - Nº 03/2017
1.

DO OBJETIVO

1.1

Este instrumento traz a Política de Privacidade que estabelece a forma
como os dados e informações pessoais de cada usuário, clientes e
parceiros serão administrados pelo Clube de Benefícios.

2.

DA FINALIDADE

2.1

3.

O Clube de Benefícios adota os recursos físicos, eletrônicos e gerenciais
apropriados visando à proteção e prevenção de acessos não autorizados,
à garantia da segurança dos dados armazenados e à utilização adequada
das informações on-line coletadas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1

Todos os dados pessoais informados no site do Clube de Benefícios são
coletados e armazenados em base de dados específica e com acesso
restrito a pessoas habilitadas, que se obrigam, contratualmente, a manter
a confidencialidade das informações e não utilizá-las inadequadamente.

3.2

Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas informações,
ferindo a presente Política de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades
previstas em processo disciplinar.

3.3

O cumprimento aos padrões de privacidade e segurança da informação
do Clube de Benefícios será exigido de toda a organização parceira,
conveniada ou contratada.

3.4

Os dados dos usuários jamais serão repassados a terceiros ou utilizados
para finalidades diversas daquelas para as quais foram coletados, exceto
em casos de quebra de sigilo por determinação legal ou judicial.

3.5

As informações cadastrais prestadas são sigilosas e serão utilizadas
exclusivamente para fins de comunicação com os Associados ou
Participantes.

3.6

Para fins operacionais, o Clube de Benefícios poderá trocar informações
sobre os usuários, clientes e parceiros com fontes respeitáveis de
referência, órgãos reguladores e serviços de compensação.

3.7

Para fins de divulgação, fica autorizado pelos Associados ou
Participantes, o uso de imagens, sons de voz e informações em todo e
qualquer material e outros meios de comunicação, para serem utilizados
em campanhas promocionais e institucionais do Clube de Benefícios,
sejam essas destinadas ao público em geral e/ou apenas para uso interno,
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o seu uso em todo território
nacional e no exterior, sem que nada haja a ser reclamado a título de
direitos conexos e sem quaisquer ônus para o Clube de Benefícios.

3.8

Eventualmente, poderão ser utilizados cookies (*) para confirmar a
identidade do usuário, personalizar o seu acesso e acompanhar a
utilização do site visando o aprimoramento dos recursos de navegação e
funcionalidade.

3.9

O Clube de Benefícios reserva-se o direito de enviar eventuais
comunicados aos seus usuários, tais como anúncios sobre seus serviços
e
produtos,
mensagens
administrativas,
avisos
importantes
e newsletter (**).

3.10

A Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento a critério
do Clube de Benefícios com vistas a aperfeiçoar a oferta e gerenciamento
dos recursos, conteúdo, serviços e produtos disponibilizados.

3.11

Associados, Participantes, Conveniados e Programas de Fidelidade
Parceiro reconhecem os direitos de propriedade intelectual, marcas e
patentes, bem como amparam o conteúdo, os serviços e os softwares
utilizados no Clube de Benefícios, sendo que a utilização desses
conteúdos, serviços e softwares somente poderão ser feitas com a
autorização expressa do Clube de Benefícios.

3.12

Dúvidas ou sugestões em relação à Política de Privacidade aqui
estabelecida poderão ser encaminhadas para o endereço eletrônico
contato@consultaassociados.com.br.

(*) cookies: arquivos com informações de preferencias gravadas.
(**) newsletter: boletim de novidades.
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