
INTRODUÇÃO 

Como parte das nossas operações diárias, necessitamos coletar dados pessoais de nossos 

clientes e potenciais clientes com o intuito de fornecer os nossos produtos e serviços alinhados 

aos valores aos interesses e perfil de cada anunciante. 

A privacidade de suas informações é de grande importância para nós, e temos como política 

respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade das pessoas. Esta Política estipula 

como ocorre as operações de tratamento de dados pessoais do Bienestar Clube.  em 

conformidade com as leis e regulamentações vigentes. 

A nossa Política de Privacidade é regularmente revisada para assegurar a conformidade com 

novas leis, regulamentações e tecnologias, para que assim reflita qualquer mudança às nossas 

operações e práticas de negócio; 

Esta Política de Privacidade aplica-se às atividades de tratamento da informação pessoal dos 

clientes, potenciais clientes e anunciantes. 

Porque preencher suas informações 

Como plataforma de anúncio de serviços recomendamos que para uma melhor posição no rank 

de busca mais informações estejam preenchidas, porém todos os anunciantes tem a liberdade 

de escolher que informações devem ou não estar disponíveis em seus anúncios seguindo as 

políticas de proteção de dados. 

UTILIZAÇÃO 

Para executar os serviços contratados 

Após abertura de conta em nossa plataforma, caso opte por ter acesso aos conteúdos 

publicados, será necessário utilizar os seus dados pessoais para desempenhar os nossos 

serviços e cumprir com as nossas obrigações. Utilizaremos as informações para executar o 

processamento de compra de acordo com o que for solicitado e com base no relacionamento 

contratual com nossos clientes, cumprindo assim com as nossas obrigações contratuais. 

 

PARA FINS PUBLICITÁRIOS 

Podemos ter a necessidade de usar os seus dados pessoais para enviar comunicações de 

marketing por e-mail, telefone, WhatsApp, SMS, e Messenger para assegurar que esteja 

sempre atualizado sobre produtos e serviços. Ao consentir sobre esta Política, você concorda 

que os conteúdos de cunho informativo e publicitário supramencionados poderão ser recebidos 

através de canais acessíveis por meio dos dados pessoais informados. 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS 



Como plataforma de Anúncios somente será compartilhado com os visitantes os dados que 

você tornar visível em seu painel de informações, não compartilhando ou fornecendo 

informações de anunciantes e clientes para terceiros. 

 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS 

Implementamos medidas protetivas razoáveis contra ameaças físicas, administrativas e 

técnicas para proteger suas informações pessoais de acesso, uso e divulgação não 

autorizados. Por exemplo, criptografamos ou anonimizamos certas informações pessoais 

confidenciais, também exigimos que nossos fornecedores protejam tais informações contra 

acesso, uso e divulgação não autorizados. 

 

EXCLUSÃO DE DADOS 

Os usuários da plataforma poderão excluir seus dados da plataforma a qualquer momento que 

desejarem, serão excluídos todos os dados sensíveis como endereços de compras, perfis de 

interesse, dados financeiros e conta de acesso, mantendo-se apenas o ID, Nome e CPF salvos 

pois esses dados são atrelados as informações fiscais das empresas e sua exclusão resulta na 

invalidação de serviços fiscais. 

A Contratante poderá excluir completamente seus dados da plataforma a qualquer momento 

assim que solicitado. 

A exclusão automática dos dados da contratante ocorrerá após 90 dias a contar após o término 

do contrato caso não haja renovação. 

 

AVISO LEGAL 

A sua informação pessoal poderá ser divulgada se solicitada por regras, regulamentações e se 

acreditarmos que essa divulgação é necessária para proteger os nossos direitos e cumprir com 

outros procedimentos, ordens judiciais, processos legais comunicados ou para estar em 

conformidade com corpos governamentais ou outras entidades reguladoras. Não somos 

responsáveis pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais que não temos acesso ou 

controle. Ficamos também isentos de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado 

dessa informação como consequência de uso indevido ou desvio das suas credenciais de 

acesso, conduta negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões da sua parte 

ou de alguém autorizado em seu nome. 


