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ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO E APOIO NAVAL – ACANTHUS 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO EMPÓRIO 

NAVAL 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES 

A Associação de Cooperação e Apoio Naval – ACANTHUS, doravante denominada EMPÓRIO 

NAVAL, valoriza os interesses de seus usuários e criou esta Política de Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais para demonstrar seu compromisso em proteger a sua privacidade e seus Dados 

Pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis sobre o tema, bem como 

descrever de que forma sua privacidade é protegida pelo EMPÓRIO NAVAL ao coletar, tratar e 

armazenar suas informações pessoais.  

O EMPÓRIO NAVAL segue o seu Código de Ética, que representa a sua missão, visão, princípios 

e valores do EMPÓRIO NAVAL, feito com objetivo de orientar e retratar quais os valores 

prioritários da Associação desde sua criação, sempre visando uma atuação ética de todos os seus 

colaboradores. 

Esta política se aplica, em geral, a todos os usuários e potenciais usuários dos serviços oferecidos 

pelo EMPÓRIO NAVAL, incluindo usuários dos sites ou outros meios operados pelo EMPÓRIO 

NAVAL e resume como o EMPÓRIO NAVAL poderá coletar, produzir, receptar, classificar, 

utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar 

ou controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, difundir ou extrair os dados coletados, 

incluindo as informações de identificação pessoal, de acordo com as bases legais aplicáveis e todas 

as leis de privacidade e proteção de dados em vigor. 

Ao acessar e/ou utilizar o site do EMPÓRIO NAVAL, o usuário declara ter no mínimo 18 (dezoito) 

anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos e condições desta Política de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e do Termo de Consentimento (anexo) para todos os fins 

de direito. 

Caso o usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que em parte, com os 

termos e condições contidos nesta Política, não deverá acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos 

pelo EMPÓRIO NAVAL, bem como os sites e serviços por ele operados. 

 

DEFINIÇÕES 

Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, 

por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. 

Bases legais: fundamentação legal que torna legítimo o tratamento de Dados Pessoais para uma 

determinada finalidade prévia por parte do EMPÓRIO NAVAL. 

Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo usuário titular do dado pessoal para 

que o EMPÓRIO NAVAL trate seus Dados Pessoais, para uma finalidade previamente descrita, na 

qual a base legal necessária para o ato demande a autorização expressa do titular. 

Dados Pessoais:  informações fornecidas e/ou coletadas pelo EMPÓRIO NAVAL e/ou suas 

afiliadas, por qualquer meio, ainda que públicos, que: (i) identifiquem, ou que, quando usadas em 

combinação com outras informações tratadas pelo EMPÓRIO NAVAL identifiquem um indivíduo; 

ou (ii) por meio das quais a identificação ou informações de contato de uma pessoa física possam 
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ser derivadas. Os Dados Pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros 

eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em papel. São considerados 

Dados Pessoais: nome e sobrenome, data de nascimento, identidade, CPF, endereço residencial, 

endereço de e-mail, número de telefone, histórico de consumo, histórico de pagamentos, e demais 

dados previstos na Lei nº 13.709/2018. 

Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes:  são Dados Pessoais das pessoas consideradas como 

criança ou adolescente à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), obtidos no momento 

do cadastro dos seus dependentes pelo Associado Titular, cujo tratamento será realizado com o 

consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável 

legal. 

Necessidade: justificativa pela qual é estritamente necessário coletar Dados Pessoais, para atingir a 

finalidade, evitando-se a coleta excessiva. 

Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de tratamento. 

Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem à coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Usuário: todas as pessoas físicas que utilizarão ou visitarão o(s) site(s) e/ou aplicativo(s), maiores 

de 18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes de praticar os atos da vida civil ou os 

absolutamente ou relativamente incapazes devidamente representados ou assistidos. 

 

COLETA E USOS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

O Usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária por meio de 

preenchimento de formulários, e-mails, e outros canais de comunicação, ou por meio dos sites 

operados pelo EMPÓRIO NAVAL. 

Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pelo EMPÓRIO 

NAVAL, inclusive nos sites por ele operados, determinados Dados Pessoais solicitados serão 

mantidos em sigilo e serão utilizados apenas para o propósito que motivou o cadastro. 

 

FINALIDADES DO USO DOS DADOS 

O EMPÓRIO NAVAL coleta os dados essencialmente para validação de cadastros e o fornecimento 

de seus produtos e serviços, como se pode conferir na lista de finalidades abaixo: 

• Para validação da categoria de associado informada pelo usuário (militar da Marinha da 

ativa, da reserva, temporário, de outras Forças, servidor civil, entre outros) e demais dados 

de identificação do usuário interessado em associar-se ao Empório Naval, visando ao 

cumprimento dos requisitos para associação estabelecidos no Estatuto; 

• Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 

• Prestação de serviços associados aos produtos comercializados pelo EMPÓRIO NAVAL ou 

por parceiros; 

• Produção de relatórios analíticos de inteligência de negócio para estudo de mercado, a partir 

do perfil de consumo para uso interno e de parceiros contratados; 

• Definição e análise de padrões e preferências de consumo dos clientes; 
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• Realização de campanhas publicitárias e direcionamento de promoções, ofertas e produtos 

do EMPÓRIO NAVAL de seus parceiros, inclusive através de colaborações parcerias com 

veículos da mídia e redes sociais, conforme análise de seu perfil e preferências; 

• Realização de ofertas personalizadas, inclusive através de parceiros; 

• Consolidação de indicadores e ações de melhoria contínua para o atendimento, 

processamento, venda e pós-venda de produtos e serviços; 

• Reduzir riscos de atitudes ilícitas, perdas, extravios e imperícias durante o processo de 

triagem de produtos e pagamentos, bem como para o combate à fraude; 

• Avaliação financeira para aceitação de meios de pagamento; 

• Atendimentos telefônicos e/ou mídias sociais relacionados às compras dos Usuários; e 

• Cumprimento de obrigações legais e/ou exercício regular de direitos em demandas judiciais, 

administrativas e/ou arbitrais. 

 

COMPARTILHAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

O EMPÓRIO NAVAL não disponibilizará Dados Pessoais coletados em seus sites para corretores 

de lista de e-mail sem seu expresso consentimento. 

O EMPÓRIO NAVAL poderá divulgar os Dados Pessoais coletados a terceiros, preferencialmente 

com anonimização, nas seguintes situações e nos limites exigidos e autorizados pela Lei: 

I. Com os seus clientes e parceiros quando necessário e/ou apropriado à prestação de serviços 

relacionados; 

II. Com as empresas e indivíduos contratados para a execução de determinadas atividades e 

serviços em nome do EMPÓRIO NAVAL; 

III. Com empresas do grupo; 

IV. Com fornecedores e parceiros para consecução dos serviços contratados com o EMPÓRIO 

NAVAL (como tecnologia da informação, contabilidade, entre outros); 

V. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, desenvolvimento de 

serviços, segurança e gerenciamento de risco; e 

VI. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de autoridade 

competente, ou decisão judicial. 

Nas hipóteses de compartilhamento de Dados Pessoais com terceiros, todos os sujeitos 

mencionados nos itens I a VI deverão utilizar os Dados Pessoais partilhados de maneira consistente 

e de acordo com os propósitos para os quais foram coletados (ou com os quais o usuário consentiu 

previamente) e de acordo com o que foi determinado por esta Política, outras declarações de 

privacidade de website ou países, e todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis. 

 

MOTIVOS LEGAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE SEUS DADOS 

Em certas circunstâncias, o EMPÓRIO NAVAL poderá divulgar Dados Pessoais, na medida 

necessária ou apropriada, para órgãos governamentais, consultores e outros terceiros com o objetivo 

de cumprir com a legislação aplicável ou com uma ordem ou intimação judicial ou, ainda, se o 

EMPÓRIO NAVAL acreditar de boa-fé que tal ação seja necessária para: 
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I. Cumprir com uma legislação que exija tal divulgação; 

II. Investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais suspeitas ou reais ou 

para cooperar com órgãos públicos ou para proteger a segurança nacional; 

III. Execução de seus contratos; 

IV. Investigar e se defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de terceiros; 

V. Proteger a segurança ou a integridade dos serviços (por exemplo, o compartilhamento com 

empresas que estão sofrendo ameaças semelhantes); 

VI. Exercer ou proteger os direitos, a propriedade e a segurança do EMPÓRIO NAVAL e suas 

empresas coligadas; 

VII. Proteger os direitos e a segurança pessoal de seus funcionários, Usuários ou do público; e 

VIII. Em caso de venda, compra, fusão, reorganização, liquidação ou dissolução do EMPÓRIO 

NAVAL. 

O EMPÓRIO NAVAL cientificará o titular sobre eventuais demandas legais que resultem na 

divulgação de informações pessoais, nos termos do que foi exposto no item IV, a menos que tal 

cientificação seja vedada por lei ou proibida por mandado judicial ou, ainda, se a requisição for 

emergencial. O EMPÓRIO NAVAL poderá contestar essas demandas se julgar que as solicitações 

são excessivas, vagas ou feitas por autoridades incompetentes. 

 

UTILIZAÇÃO DE COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES  

Além dos dados fornecidos diretamente pelo titular, também utilizamos cookies para aperfeiçoar a 

navegabilidade e experiência dos nossos usuários. 

Cookies são pequenos arquivos que armazenam temporariamente preferências identificadas do 

usuário ao visitar determinado site, permitindo que sejam memorizados dados relacionados ao 

computador ou outro dispositivo utilizado pelo usuário em navegações anteriores, otimizando a sua 

interação com a plataforma. 

Alguns cookies são essenciais para o funcionamento de plataformas, não sendo possível torná-los 

inativos sem gerar consequências negativas à navegação. 

Existem também os cookies chamados não essenciais, que, embora não sejam obrigatórios, 

permitem otimização da experiência do usuário, oportunizando recursos como a memorização de 

preferências, termos de busca e histórico de produtos inseridos no “Carrinho”, por exemplo, 

permitindo uma navegação customizada. 

Os cookies não essenciais para uso de terceiros não armazenam diretamente informações pessoais, 

mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Podem ser 

usados por parceiros de publicidade para construir um perfil sobre interesses do usuário e mostrar-

lhe anúncios relevantes.  

O usuário pode controlar o uso de cookies não essenciais através das configurações de seu 

navegador, mas isso poderá afetar o adequado funcionamento das plataformas operadas pelo 

EMPÓRIO NAVAL. O usuário também pode configurar as suas preferências sobre cookies na 

Central de Privacidade do EMPÓRIO NAVAL ou apagar o seu histórico de cookies de navegação 

nas configurações do browser utilizado. 
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O Usuário reconhece e aceita expressamente que o EMPÓRIO NAVAL poderá utilizar um sistema 

de monitoramento de comportamento através do uso de cookies e/ou outras tecnologias de 

monitoramento semelhantes. 

Essas tecnologias são utilizadas para conhecer os interesses e o comportamento daqueles que 

visitam ou são usuários do site e, dessa forma, oferecer um serviço melhor ou fornecer informações 

relacionadas. Também são utilizadas informações obtidas por meio de cookies para analisar as 

páginas navegadas pelo usuário, as pesquisas realizadas, aprimorar iniciativas comerciais e 

promocionais, exibir publicidade ou promoções, banners de interesse, notícias sobre o EMPÓRIO 

NAVAL, aperfeiçoar oferta de conteúdo e artigos, apresentações e serviços, bem como promover e 

fazer cumprir as regras e a segurança do site; também são utilizados para contabilizar e corroborar 

os registros, a atividade do usuário e outros conceitos de contratos comerciais. Da mesma forma, 

são armazenados cookies para oferecer uma experiência mais interativa no site, com base nas ações 

do usuário. 

Os Dados Pessoais obtidos por meio dessas tecnologias não serão transferidos a terceiros de forma 

diferente das descritas nesta Declaração de Privacidade. 

Além disso, cookies ou outros sistemas semelhantes instalados por terceiros podem ser encontrados 

em determinadas páginas do site do EMPÓRIO NAVAL ou utilizados por anunciantes fora do 

EMPÓRIO NAVAL.  

A instalação, permanência e existência de cookies no computador ou dispositivo do usuário depende 

de sua exclusiva vontade, podendo ser removidos quando desejar. Para saber como remover os 

cookies do sistema, é necessário verificar a seção “Ajuda” do navegador. 

Nesse sentido, a qualquer momento o usuário pode excluir os cookies armazenados, configurar o 

navegador para que solicite aprovação antes de armazenar cookies ou impedir diretamente o 

armazenamento de cookies. Este procedimento poderá variar conforme o navegador utilizado.  

 

SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Todos os Dados Pessoais serão guardados na base de dados do EMPÓRIO NAVAL ou em base de 

dados mantidas “na nuvem” pelos parceiros contratados pelo EMPÓRIO NAVAL, os quais estão 

devidamente de acordo com a legislação de dados vigente. 

O EMPÓRIO NAVAL e seus parceiros 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. 

Embora o EMPÓRIO NAVAL utilize medidas de segurança e monitore seu sistema para verificar 

vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra divulgação não autorizada, 

mau uso ou alteração, o usuário entende e concorda que não há garantias de que as informações não 

poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das 

proteções físicas, técnicas ou administrativas. 

 

RETENÇÃO DE DADOS 

O EMPÓRIO NAVAL retém todos os dados fornecidos, inclusive os Dados Pessoais, enquanto o 

cadastro do usuário estiver ativo e conforme seja necessário para consecução de seus serviços. 

O EMPÓRIO NAVAL reterá os Dados Pessoais e manterá seus dados armazenados até eventual 

requerimento de exclusão. 
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O EMPÓRIO NAVAL poderá vir a manter os Dados Pessoais após receber um pedido de 

exclusão caso seja necessário para cumprimento de obrigações legais, resolver disputas, manter a 

segurança, evitar fraudes e abuso e garantir o cumprimento de contratos. 

 

BASES LEGAIS PARA PROCESSAMENTO 

O EMPÓRIO NAVAL apenas trata Dados Pessoais em situações em que está autorizada legalmente 

ou mediante expresso e inequívoco consentimento do usuário. 

Conforme descrito na presente Política, o EMPÓRIO NAVAL tem bases legais para coletar, 

produzir, receptar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, 

armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, difundir ou 

extrair dados sobre o usuário. 

As bases legais incluem seu consentimento (colhido de forma expressa e inequívoca no Termo de 

Consentimento), contratos e procedimentos preliminares contratuais (em que o processamento é 

necessário para firmar o contrato com o usuário) e interesses legítimos, desde que tal processamento 

não viole seus direitos e liberdades. 

Tais interesses incluem proteger o Usuário e o EMPÓRIO NAVAL de ameaças, cumprir a 

legislação aplicável, o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, 

habilitar a realização ou administração dos negócios, incluindo controle de qualidade, relatórios e 

serviços oferecidos, gerenciar transações empresariais, entender e melhorar os negócios e 

relacionamentos com os clientes e permitir que os Usuários encontrem oportunidades econômicas. 

O Usuário tem o direito de negar ou retirar o consentimento fornecido ao EMPÓRIO NAVAL, 

quando esta for a base legal para tratamento dos Dados Pessoais, podendo o EMPÓRIO 

NAVAL encerrar a consecução de seus serviços para este Usuário na hipótese de ocorrência de tal 

solicitação. 

Caso tenha dúvidas sobre as bases legais para coleta, tratamento e armazenamento de seus Dados 

Pessoais, o usuário deverá entrar em contato com o EMPÓRIO NAVAL por meio do e-mail 

privacidade@emporio-naval.com.br.  

 

DIREITO DE ACESSAR E CONTROLAR SEUS DADOS PESSOAIS 

O EMPÓRIO NAVAL oferece ao usuário diversas opções do que fazer com seus Dados Pessoais 

coletados, tratados e armazenados, incluindo sua exclusão e/ou correção. O usuário pode: 

 

I. Excluir dados: O titular de Dados Pessoais poderá requisitar a exclusão ou a anonimização 

dos dados fornecidos em algumas situações específicas (notadamente quando a base legal 

para o tratamento for o consentimento), em especial quando acreditar que seus dados estão 

sendo tratados de forma excessiva, desnecessária ou em desconformidade com a legislação 

aplicável. Contudo, é plenamente possível que, mesmo após o requerimento de exclusão, 

alguns Dados Pessoais permaneçam armazenados, em atendimento a obrigações legais ou 

para a proteção de interesses do EMPÓRIO NAVAL ou de terceiros. 

II. Alterar ou corrigir dados: o usuário pode editar ou solicitar a edição de alguns dos seus 

Dados Pessoais. O usuário também pode solicitar atualizações, alterações ou correções de 

seus dados em determinados casos, principalmente se eles estiverem incorretos. 

III. Colocar objeções, limites, restrições ao uso de dados ou revogação de consentimento: 
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As situações em que a realização de operações de tratamento requer obtenção de 

consentimento, este poderá ser revogado a qualquer tempo mediante manifestação expressa 

do titular, de forma simples, gratuita e facilmente disponível. 

O Usuário pode solicitar a interrupção do uso de todos ou alguns de seus Dados Pessoais 

(por exemplo, se não tivermos o direito de continuar a usá-los), ou limitar a nossa utilização 

de tais dados (por exemplo, se seus Dados Pessoais estiverem incorretos ou armazenados 

ilegalmente). 

IV. Confirmação e acesso aos dados: o Usuário pode solicitar uma cópia dos seus Dados 

Pessoais e dos dados que o usuário forneceu em um formato legível sob a forma impressa ou 

por meio eletrônico. Qualquer usuário pode requerer a confirmação da existência de 

tratamento e o acesso aos dados tratados pelo EMPÓRIO NAVAL, bem como informações 

sobre o possível compartilhamento com terceiros. Contudo, para oportunizar o exercício 

desse direito, o EMPÓRIO NAVAL pode implementar mecanismos de autenticação de 

identidade do solicitante, com o objetivo de garantir segurança e proteção às informações 

tratadas. 

O usuário pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato por meio do e-mail 

privacidade@emporio-naval.com.br e estes pedidos serão considerados de acordo com as leis 

aplicáveis. 

 

REVISÕES À POLÍTICA 

Caso o EMPÓRIO NAVAL modifique esta Política de Privacidade e Proteção de Dados, tais 

alterações serão publicadas de forma visível no site do EMPÓRIO NAVAL. Esta Política é válida a 

partir da presente data. Caso o Usuário tenha quaisquer questões a respeito das políticas de 

privacidade do website, poderá entrar em contato com o EMPÓRIO NAVAL, por meio do e-mail 

privacidade@emporio-naval.com.br. 

 

CONTATO 

Caso o usuário queira exercer seus direitos de privacidade conforme descrito no Termo de 

Consentimento da Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais do Empório Naval, ou 

tiver alguma dúvida, preocupação ou reclamação envolvendo privacidade de dados, deverá entrar 

em contato por meio do e-mail privacidade@emporio-naval.com.br. 

 

MEDIAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO 

Esta política está sujeita à Lei da República Federativa do Brasil e o Foro da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro é competente para dirimir qualquer controvérsia com relação à mesma. 

 

ANEXO 

A) Termo de Consentimento 

 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. 
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ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO E APOIO NAVAL – ACANTHUS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO 
DOS DADOS PESSOAIS DO EMPÓRIO NAVAL 

 
A sua privacidade é importante para nós. Este Termo de Consentimento explica como o Empório 
Naval e empresas parceiras (exceto aquelas que possuam suas próprias declarações de privacidade), 
coletam, processam, usam, protegem e compartilham os dados pessoais que obtemos sobre você, de 
acordo com os seus direitos de privacidade sob as leis aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção 
de Dados do Brasil (Lei 13.709/2018). 
 
O Termo de Consentimento expressa a concordância e pressupõe o conhecimento das práticas 
estipuladas na Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Empório Naval e, portanto, 
recomendamos a leitura cuidadosa da nossa política na íntegra. 
 
Visão geral de nossa prática de privacidade 
 

Informações que 
coletamos sobre 
você 

Coletamos suas informações pessoais diretamente de você através de 
suas interações, uso e experiências com nosso site, produtos e serviços. 
Também obtemos suas informações indiretamente de nossos parceiros 
de negócios e fontes de terceiros.  

Como usamos e 
compartilhamos 
suas informações 

Usamos suas informações pessoais para anunciar e fornecer nossos 
produtos e serviços a você, customizar a sua experiência enquanto 
cliente da Empório Naval, melhorar e personalizar nossos produtos e 
serviços, fazer recomendações relevantes para você, comercializar 
nossos produtos e serviços com você, e cumprir as leis aplicáveis. 
Também usamos suas informações para melhorar a segurança do nosso 
site, produtos e serviços, o que inclui detectar, prevenir investigar e 
responder a riscos nessas áreas que podem prejudicar você ou a 
Empório Naval. 

Podemos compartilhar suas informações pessoais com nossas empresas 
parceiras de negócios, para fins de conclusão de qualquer transação, de 
fornecimento das informações mais recentes sobre nossos produtos, 
serviços ou compartilhamento de nossas últimas promoções. 

Como nós e nossos 
parceiros usamos 
Cookies e Web 
Beacons 

Os sites, serviços online, aplicativos interativos, mensagens de e-mail e 
anúncios podem usar cookies e tecnologias similares para nos ajudar a 
adaptar sua experiência, entender melhor suas preferências, nos dizer 
quais partes de nossos sites você visitou, facilitar e medir a eficácia de 
nossos anúncios baseados em interesse e pesquisas na internet. Também 
usamos web beacons para ajudar a fornecer cookies e coletar dados de 
uso e desempenho.  
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Acesse, exclua ou 
atualize suas 
informações e entre 
em contato conosco 

Você pode exercer seus Direitos de Privacidade em relação às suas 
informações pessoais enviando um e-mail para privacidade@emporio-
naval.com.br.  

Se você tiver uma consulta de privacidade, problema, preocupação ou 
reclamação, entre em contato conosco pelo e- mail 
privacidade@emporio-naval.com.br. 

Suas escolhas de 
marketing 

Você tem escolhas sobre como o Empório Naval entra em contato com 
você para apresentar ofertas de marketing e sobre outros usos de suas 
informações. 

Parceiro de 
Negócios 

"Parceiro de Negócios" significa qualquer contratante, fornecedor, 
provedor de serviços, processador de cartão de débito ou crédito com 
quem temos um relacionamento comercial para promover nossas 
ofertas, comercializar produtos, serviços, processar seu pagamento, 
melhor prever e entregar conteúdo e ofertas de mercado que possam lhe 
interessar. 

Alterações nesta 
declaração de 
privacidade 

Podemos fazer alterações na Política de Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais quando necessário para fornecer maior transparência ou 

em resposta a:  

Feedback de nossos clientes, reguladores, indústria ou outras partes 

interessadas.  

Mudanças em nossas práticas de privacidade, produtos ou serviços.  

Mudanças nas leis de privacidade aplicáveis. 

Se houver alterações materiais na supracitada política, revisaremos a 
data "última atualizada" na parte inferior do Termo de Consentimento. 
Nós encorajamos você a revisar periodicamente para saber como o 
Empório Naval está protegendo suas informações. 

 

Informações que coletamos sobre você 
 
Os tipos de informações que coletamos sobre você dependem do uso de nossos produtos, serviços e 
das maneiras que você interage conosco. Isso pode incluir informações sobre: 

 Como você usa ou visita nossos sites, suas contas com o Empório Naval ou aplicativos. 
Como você usa nossos serviços e produtos e interage conosco. 

 Contato, cobrança e outras informações que você fornece. Melhora e desenvolvimento de 
nossos produtos e serviços. 

 Personalização de nossos produtos e serviços e recomendações sobre eles. 
 Envio de anúncios e ofertas para você, o que inclui comunicações promocionais, a 

publicidade direcionada e a apresentação de ofertas relevantes. 
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Também obtemos informações de fontes de terceiros. Protegemos as informações obtidas de 
terceiros de acordo com as práticas de privacidade descritas neste Termo.  Estas fontes de terceiros 
variam ao longo do tempo e podem incluir: 

 Corretores de dados dos quais compramos dados demográficos para complementar as 
informações que coletamos sobre você. 

 Serviços de comunicação, incluindo provedores de e-mail, redes sociais, quando você dá 
permissão para acessar suas informações em tais plataformas ou redes de terceiros. 

 Parceiros com os quais oferecemos produtos ou serviços em parceria ou participamos de 
atividades de marketing conjunto. Fontes disponíveis publicamente, como bancos de dados 
públicos abertos. 

 
As informações pessoais que coletamos podem incluir as seguintes: 

 Detalhes de contato como seu nome, endereço, endereço de e-mail e números de telefone de 
contato. 

 Informações de emprego, como seu cargo e outras informações sobre negócios ou empresas. 
 Credenciais como suas senhas, dicas de senha e informações de segurança semelhantes 

usadas para autenticação e acesso da conta cadastrada. 
 Informações demográficas como sua idade, sexo, país, interesses e preferências. 
 Informações de formulário web que você fornece em nossos formulários web (formulários 

que você escolhe completar indicarão se as informações solicitadas são obrigatórias ou 
voluntárias, cabendo a você escolher). 

 Informações de pagamento para processar pagamentos, como as informações sobre cartão de 
crédito, que são necessárias para a compra de nossos produtos e serviços. 

 Informações de histórico de conta relacionadas aos produtos ou serviços que você compra e 
às atividades associadas à sua conta. 

 Cookie e informações de rastreamento, como endereço IP, identificador de dispositivo, 
dados de localização, tipo de navegador e linguagem, tempos de acesso, URL (Uniform 
Resource Locator), outros identificadores exclusivos e outros dados técnicos que podem 
identificar exclusivamente seu dispositivo, sistema ou navegador. 

 Informações de histórico sobre os sites que você visita. 
 Relatórios de erros e informações de desempenho dos produtos e quaisquer problemas que 

você tenha reportado. 
 Informações de feedback e classificação que você nos fornece, como feedback de pesquisa 

de clientes e avaliações de produtos que você escreve. 
 

Como usamos e compartilhamos suas informações 
 
Usamos e compartilhamos suas informações para: 

 Entrega e manutenção de nossos produtos serviços. Criação e manutenção de sua conta 
junto ao Empório Naval. 

 Fornecimento de serviços e informações relacionados à sua conta. 
 Ajudá-lo com problemas de atendimento ao cliente e suporte técnico ou perguntas. Melhora 

e personalização de nossos produtos e serviços. 
 Envio de comunicações de marketing e promocionais, publicidade direcionada com ofertas 

relevantes para você, o que inclui customização de conteúdo e ofertas de marketing que 
possam lhe interessar. 

 Assegurar a autenticidade de seus acessos à sua conta. Detecção e prevenção de fraudes. 
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 Gerenciamento e proteção de nossas redes, serviços e clientes. Cumprimento de nossas 
obrigações legais e regulatórias. 

 Realização de pesquisas relacionadas aos nossos produtos e serviços. 
 
 


