PLATAFORMA MINHA REVENDA DIGITAL

1) OBJETIVO
1.1. Este documento, denominado Política de Privacidade, é parte integrante dos Termos de
Uso da landing page www.minharevendadigital.com, e tem como FINALIDADE ESTABELECER
AS REGRAS SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES COLETADAS DE
SEUS USUÁRIOS, ALÉM DO REGISTRO DE SUAS ATIVIDADES NA PLATAFORMA.
1.2. A plataforma foi desenvolvida para divulgação da Minha Revenda Digital, promovida pela
MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, com titularidade e administrado pela O BOTICÁRIO
FRANCHISING LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
76.801.166/0001-79, com sede na cidade Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Dario Lopes
dos Santos, nº 2197, Rebouças, Curitiba/Paraná, CEP.: 80210-010, e destinada à revendedores
do Grupo Boticário: Eudora, O Boticário e outras que vierem a ser.
1.3. Ao decidir fornecer seus dados pessoais, o usuário declara conhecer e aceitar todos os
termos da presente política.
1.4. Para fins desta política entende-se por EMPRESAS AFILIADAS aquelas empresas coligadas,
controladas ou controladoras, subsidiárias ou com ao menos um sócio em comum com a
MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

2) COLETA DOS DADOS
2.1. COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES: Ao navegar na plataforma, O USUÁRIO CONSENTE,
DE FORMA LIVRE, EXPRESSA E INFORMADA, ÀS CONDIÇÕES DE COLETA, ARMAZENAMENTO,
USO E COMPARTILHAMENTO DOS SEUS DADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES GERADAS E
FORNECIDAS POR SI OU COLETADAS AUTOMATICAMENTE:
2.1.1. Pelo uso dos canais de comunicação indicados na plataforma, contato para mensagem
instantânea, whatsapp, telefone e e-mail.
2.1.2. Pela interação e navegação na plataforma, onde dados são coletados automaticamente
através de tecnologias padrão de mercado, incluindo, mas não se limitando a, características
do dispositivo, do navegador, IP (com data e hora), informações sobre cliques, páginas
acessadas, páginas acessadas imediatamente antes a entrada no portal e imediatamente
depois da saída do portal, informações sobre sua localização e seu dispositivo móvel, inclusive
um identificador único para o seu dispositivo, qualquer termo buscado na ferramenta de busca
do portal, campanha geradora do acesso no caso de mídias pagas, dentre outros.
2.2. A Minha Revenda Digital não se responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos
pelo usuário, bem como pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou
incompletas, que impossibilitem o correto uso da plataforma.

3) USO DAS INFORMAÇÕES:
3.1. A MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E ÀS SUAS EMPRESAS AFILIADAS SÓ UTILIZARÃO
OS DADOS FORNECIDOS E OU GERADOS PELOS SEUS USUÁRIOS, PARA FINS LIGADOS À:

3.1.1. Responder a eventuais dúvidas e solicitações do usuário.
3.1.2. Elaborar estatísticas gerais, melhorar e desenvolver novos serviços, sua experiência com
a plataforma e as marcas.
3.1.3. Garantir a segurança dos internautas e clientes, também mediante troca de informações
com outras empresas e organizações para proteção de fraude e redução de riscos de crédito.
3.1.4. Cumprir de ordem legal ou judicial.
3.1.5. Constituir, defender ou exercer regularmente direitos em âmbito judicial ou
administrativo.
3.1.6. Enriquecer o cadastro e atualizar o cadastro dos participantes para fins de cumprir com
as demais finalidades previstas nesta política.
3.1.7. Investigar fraudes ou de alterações indevidas em seus sistemas e cadastros.
3.1.8. TRANSMITIR E FORNECER OS DADOS À TERCEIROS COM A ESTRITA FINALIDADE DE
ATENDER AS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTA POLÍTICA, COMO PARTE DOS SERVIÇOS
OFERECIDOS PELA MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E SUAS EMPRESAS AFILIADAS;
CONTUDO, FICA CLARO AO PARTICIPANTE QUE ISSO NÃO INCLUI, DE FORMA ALGUMA, A
VENDA, ALUGUEL, COMPARTILHAMENTO OU DE OUTRO MODO DIVULGAÇÃO DE DADOS DE
CLIENTES PARA FINS COMERCIAIS.
3.1.9. TRANSFERIR OS DADOS À TERCEIROS, NO CASO DE TRANSAÇÕES E ALTERAÇÕES
SOCIETÁRIAS ENVOLVENDO A PROMOTORA E/OU GRUPO BOTICÁRIO, HIPÓTESE EM QUE OS
DADOS DE PARTICIPANTES SÃO GERALMENTE UM ATIVO COMERCIAL, E TRANSFERÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES SERÁ NECESSÁRIA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS; CONTUDO,
FICAM MANTIDAS TODAS AS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES PREVITAS NESTE
REGULAMENTO.
3.1.10. Ao cadastrar e utilizar a plataforma o usuário também precisa saber que está
autorizando o uso dos dados a MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e/ou qualquer de suas
afiliadas, coligadas, controladas ou controladoras, subsidiárias e/ou com sócio em comum.
4) ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES:
4.1. TODOS OS DADOS COLETADOS E FORNECIDOS SERÃO INCORPORADOS AO BANCO DE
DADOS DA PLATAFORMA, ficando sob sua titularidade e responsabilidade. Os dados serão
armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível, e somente
poderão ser acessadas por pessoas qualificadas e autorizadas pela MOOZ SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA.
4.2. Considerando que nenhum sistema de segurança é absolutamente seguro, a Minha
Revenda Digital se exime de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos
decorrentes de falhas, vírus ou invasões do banco de dados, salvo nos casos de dolo ou culpa
pela mesma.

5) ACESSO À PLATAFORMA

5.1. A plataforma ficará à disposição do usuário durante todo o período da ação promocional,
ressalvadas as situações de manutenção da landing page ou qualquer outra em que se faça
necessário o desligamento temporário do mesmo.
5.2. O acesso à plataforma é condicionado a existência de conexão à internet, não sendo
possível o acesso ou a realização de cadastros sem tal ferramenta. Referida conexão não é de
responsabilidade da Minha Revenda Digital, cabendo única e exclusivamente ao próprio
usuário e ao provedor de conexão a que é vinculado.

6) DO REGISTRO DE ATIVIDADES
6.1. A Minha Revenda Digital registrará as atividades efetuadas pelo usuário na plataforma,
por meio de logs, incluindo:
6.1.1. Endereço IP do usuário.
6.1.2. Datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do portal.
6.1.3. Session ID.
6.2. Os registros mencionados no item 6.1 poderão ser utilizados pela Minha Revenda Digital
em casos de investigação de fraudes ou de alterações indevidas em seus sistemas e cadastros.

7) COOKIES
7.1. A plataforma poderá fazer o uso de cookies, cabendo ao usuário configurar o seu
navegador da internet, caso deseja bloqueá-los. Nessa hipótese, algumas funcionalidades do
portal poderão ser limitadas.

8) CONDIÇÕES GERAIS
8.1. O acesso à plataforma poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer tempo pela Minha
Revenda Digital, não havendo necessidade de qualquer notificação prévia ao usuário, quando
houver qualquer suspeita ou alegação de descumprimento desses termos.
8.2. Os serviços e funcionalidades disponibilizados pela plataforma são oferecidos na forma
que são publicados e poderão ser modificados a critério exclusivo da Minha Revenda Digital,
não tendo o usuário direito de solicitar qualquer tipo de alteração no formato ou qualidade da
plataforma.
8.3. O acesso do usuário a determinado link ou página externa, através de uma navegação
segura, não é de responsabilidade da Minha Revenda Digital, sendo tal ação cabível única e
exclusivamente ao próprio usuário.
8.4. Além disso, considerando que o presente documento poderá ser alterado, a critério da
Minha Revenda Digital, a qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio, recomendamos
que o usuário verifique o teor deste termo antes de iniciar o uso da plataforma.
8.4.1. Caso o usuário não concorde com as alterações, ou, se por qualquer motivo, o usuário
deverá suspender a utilização dos serviços disponibilizados.

8.5. Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações com relação ao aplicativo o usuário poderá
entrar em contato com a Minha Revenda Digital pelo número 0800 941 8525 ou pelo e-mail
meajuda@minharevendadigital.com.

9) FORO
9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, recusando-se qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer questão oriunda do presente contrato,
correndo por conta da parte vencida os custos e despesas judiciais, inclusive honorários
advocatícios.
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