Política de Privacidade

1 – APRESENTAÇÃO
A presente Política de Privacidade (“Política de Privacidade”) foi criada para definir a
relação de uso dos dados pessoais e cookies coletados por meio do website
www.bhaloo.com.br ("Website"). A Política de Privacidade aplica-se a todas as
informações fornecidas por você, ou coletadas pelo Website durante a navegação.
Ao nos fornecer suas informações e dados pessoais, você concorda expressamente
em permitir que possamos utilizar, estudar e divulgar, se necessário for, tais
informações e dados em seu interesse exclusivo, especialmente para efetuar pedidos
de compras no Website.
Ao usar o Website, você poderá ser solicitado a fornecer seus dados pessoais,
especialmente ao se cadastrar ou fazer uma compra, sendo que referidos dados serão
coletados e armazenados em conformidade com os termos e condições do artigo
"Cookies" desta Política de Privacidade.
Poderemos confirmar os dados pessoais informados, consultando entidades públicas,
companhias especializadas ou bancos de dados, e estamos, desde já, expressamente
autorizado por você a fazê-lo.
Você poderá, a qualquer tempo, solicitar a exclusão definitiva de seus dados ou o
cancelamento de seu cadastro, ressalvadas as hipóteses de manutenção previstas em
lei.
2 – FINALIDADE DE USO DOS DADOS PESSOAIS
O nosso Website coleta e processa dados pessoais necessários para os seguintes
fins: (i) processamento e rastreamento de pedidos de compras feitos no Website; (ii)
cálculos estatísticos anônimos relativos ao tráfego no Website; (iii) cruzamentos e
segmentações para ações de CRM; (iv) acesso a determinadas funções no Website; e
(v) realização de pesquisas com seu consentimento.
A qualquer momento, você poderá acessar, alterar e remover quaisquer de seus
dados pessoais, bem como se opor ao processamento de tais dados.

1

3 - COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Todos os dados pessoais recolhidos no nosso Website destinam-se à Bhaloo.
Contudo, a Bhaloo poderá transferir seus dados pessoais para outras empresas nos
seguintes casos: (i) na hipótese de ser obrigada a transferir seus dados pessoais para
um terceiro para transacionar aos pedidos que você realizou, para que este cumpra
suas obrigações sobre a venda; (ii) na hipótese de receber o seu consentimento
expresso para transferir os dados para um terceiro; e (iii) na hipótese de ser
convocada por uma autoridade judicial para transferir seus dados para uma autoridade
administrativa ou judicial.
4 – CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS
Tomamos

todas

as

medidas

necessárias

para

garantir

a

segurança

e

confidencialidade dos seus dados pessoais tratados, para evitar que tais dados sejam
deformados, danificados ou destruídos e para impedir que terceiros não autorizados
tenham acesso aos seus dados. Todos os recursos de segurança utilizados são de
última geração, particularmente em relação aos sistemas de informação.
Contudo, não podemos controlar todos os riscos associados às operações da Internet.
Neste caso, a atenção dos usuários é requerida para os potenciais riscos inerentes ao
uso da Internet e sua operação. Assim sendo, a Bhaloo não será responsável por
interceptações ilegais ou violação de seus sistemas ou bases de dados por pessoas
não autorizadas, tampouco se responsabilizará pela indevida utilização da informação
obtida por esses meios.
5 - COOKIES
Você concorda expressamente, ao navegar no nosso Website, com o uso de Cookies
por parte da Bhaloo. No entanto, você poderá alterar as configurações de Cookies a
qualquer momento.
Nossos parceiros não estão autorizados a levantar, utilizar e processar dados pessoais
obtidos por meio de Cookies do nosso Website.
Você poderá, a qualquer tempo, impedir a instalação de Cookies configurando o seu
navegador de Internet.
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6 – USO DOS DADOS
A Bhaloo não transferirá ou venderá seus dados pessoais a terceiros ou parceiros que
não sejam afiliados, a menos que a Bhaloo tenha lhe informado previamente por meio
de comunicados disponíveis no Website, e você tenha dado expressamente o seu
consentimento, ou a menos que tenha sido obrigada por lei a fazê-lo.
Não estão sujeitas a sigilo, as informações pessoais: (a) que já eram de domínio
público na ocasião em que foram recebidas, ou passem a ser de domínio público sem
infringir as obrigações ora assumidas; (b) que venham a ser de conhecimento das
partes de modo não confidencial, recebidas de terceiros, cuja aquisição e revelação
tenham sido de modo totalmente independente, sem infringir quaisquer das obrigações
ora assumidas e sem qualquer caráter sigiloso; ou (c) cuja revelação seja exigida por
lei, regulamento ou decisão administrativa, judicial ou arbitral.
7 - MISCELÂNEO
A Bhaloo declara que coopera com as autoridades competentes e com terceiros para
garantir o cumprimento da legislação brasileira, salvaguardar a integridade e a
segurança do Website e de seus usuários, de modo a impedir atividades ilegais, como,
por exemplo, no que se refere à proteção de direitos de propriedade industrial e
intelectual, prevenção a fraudes e outros.
8 - VIGÊNCIA
Esta Política de Privacidade foi atualizada em outubro de 2020.

3

