[MAIS VENDAS E SERVIÇOS LTDA]

[Pública]

MAIS VENDAS E SERVIÇOS LTDA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Versão:

1.1

Data da versão:

25/03/2022

Criado por:

Guilherme Mauricio (SI)

Revisado por:

Antonio Carlos Matos da Costa (DPO)

Aprovado por:

Comitê de Privacidade e Proteção de Dados

Nível de
confidencialidade:

Pública

Política de Privacidade

Versão 1.1 de 28/03/2022

Página 1 de 5

[MAIS VENDAS E SERVIÇOS LTDA]

[Pública]

Histórico de alterações
Data

Versão

Criado por

Descrição da alteração

22/03/2022

1.0

Guilherme
Mauricio

Esboço básico do documento.

25/03/2022

1.1

Antonio Costa

Revisão Política.

28/03/2022

1.1

Comitê
Privacidade e
Proteção de
Dados

Aprovação política.

Sumário
1.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE ............................................................................................................ 3

2.

DEFINIÇÕES ................................................................................................................................... 3

3.

COMO COLETAMOS DADOS PESSOAIS? ......................................................................................... 3

4.

COMO PROCESSAMOS OS SEUS DADOS? ....................................................................................... 4

5.

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS?.............................................................................................. 4

6.

REVISÕES À POLÍTICA .................................................................................................................... 5

7.

CONTATO ...................................................................................................................................... 5

Política de Privacidade

Versão 1.1 de 28/03/2022

Página 2 de 5

[MAIS VENDAS E SERVIÇOS LTDA]

[Pública]

1. Política de Privacidade
A MAIS VENDAS E SERVIÇOS LTDA¹ (“Mais”) prioriza em seus valores a privacidade
dos seus afiliados, colaboradores e prestadores de serviços. Por isso, neste termo de
política de Privacidade (“Política”) explicamos as formas como nós utilizamos,
armazenamos, compartilhamos e protegemos os dados pessoais coletados e
processados a partir do uso dos nossa plataforma.

2. Definições
Usuário: todas as pessoas físicas que utilizarão ou visitarão o(s) Site(s) e/ou plataformas
digitais, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas.
Dados Pessoais: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela Mais¹
e/ou seus parceiros comerciais, por qualquer meio, ainda que públicos, que:
(I)
(II)

identifiquem, ou que, quando usadas em combinação com outras
informações tratadas pela Mais¹ identifiquem um indivíduo; ou
(II) por meio das quais a identificação ou informações de contato de uma
pessoa física possam ser derivadas.

Finalidade: propósito que a Mais¹ deseja alcançar a partir de cada ato de tratamento
das informações pessoais.
Bases legais: instrumento ou justificava legal que torna legítimo o tratamento de dados
pessoais para uma determinada finalidade.
Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular do dado
pessoal para que a Mais¹ trate seus dados pessoais para uma finalidade previamente
descrita, na qual a base legal necessária para o ato demande a autorização expressa do
titular.

3. Como coletamos dados pessoais?
O Usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária
por meio de (“FORMULÁRIO DIGITAL”).
•

Todas as informações confiadas no cadastro, serão para o uso do sistema Mais¹,
sendo incorporadas ao banco de dados da empresa;
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•

Os dados dos usuários são coletados para que seja possível que a Mais¹ entregue
seus Serviços, processe pagamentos e direcione serviços que podem ser de
interesse comum, sempre relacionados a atividade da Mais¹;

•

A Mais¹ coleta os dados do usuário para que seja possível cumprir determinadas
medidas legais e regulatórias, sejam judiciais ou administrativas;

4. Como processamos os seus dados?
Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pela
Mais¹, inclusive nos sites por ela operados, determinados Dados Pessoais solicitados
serão mantidos em sigilo e serão utilizadas apenas para o propósito que motivou o
cadastro.
•

Os dados dos usuários são coletados para que seja possível que a Mais¹ entregue
seus Serviços, processe pagamentos de comissionamento para seus afiliados e
direcione serviços que podem ser de interesse comum, sempre relacionados a
atividade da Mais¹;

•

A Mais¹ coleta os dados do usuário para responder solicitações ou para prestação
de outro tipo de atendimento aos seus afiliados;

•

A Mais¹ mantém determinados dados a fim de evitar atividades ilegais,
fraudulentas e suspeitas para oferecer o devido suporte técnico;

5. Como protegemos seus dados?
A Mais¹ e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança para
proteger a confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais,
prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados.
•

Nossas medidas para preservar os dados contra acesso, uso, alteração,
divulgação ou destruição não autorizados incluem a proteção física e lógica dos
ativos, gestão sobre os acessos, adesão a seguros de softwares e políticas
internas de conformidade que são inseridos no ciclo de vida dos nossos Serviços.

•

Todas os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da Mais¹ ou em base
de dados mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de serviços contratados pela
Mais¹, os quais estão devidamente de acordo com a legislação de dados vigente.
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6. Revisões à Política
Este documento é válido a partir de 28/03/2022.

7. Contato
A Mais¹ nomeou o Prestador de Serviços Antonio Carlos Matos da Costa como Data
Protection Officer (“DPO”). O Usuário pode entrar em contato com o DPO no seguinte
endereço físico ou através do e-mail dpo@mais.com.br.
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