
Fidelidad Política de Privacidade 

 

O que fazemos com as suas informações  

1. O termo "informações pessoais" usado aqui, é definido como qualquer informação 

que identifica ou pode ser usada para identificar, contatar ou localizar a pessoa, a 

quem tal informação pertence. As informações pessoais que coletamos estarão 

sujeitas a esta Política de Privacidade, a qual é alterada de tempos em tempos. 

2. Quando você se cadastra no Fidelidad pedimos o seu endereço de e-mail. 

3. O Fidelidad utiliza as informações que são coletadas para os seguintes propósitos 

gerais: fornecimento de produtos e serviços, cobrança, identificação e autenticação, 

melhoria de serviços, contato e pesquisa. 

4. Ao aceitar nosso Acordo de Usuário, você concorda que, com respeito às 

Informações Pessoais de outros usuários que você obtém através do Fidelidad ou 

através de uma comunicação relacionada do Fidelidad ou transação facilitada do 

Fidelidad, o Fidelidad concede a você uma licença para utilizar tais informações apenas 

para comunicações relacionadas ao Fidelidad que não sejam mensagens comerciais 

não solicitadas. O Fidelidad não tolera spam.  

5. Esta Política de Privacidade se aplica somente às páginas que o Alicativo Fidelidad 

possui, opera e/ou mantém e nas quais a Política tenha sido publicada. Esta Política 

aplica-se somente aos dados coletados online. 

 

 

Segurança 

Em conformidade com a legislação aplicável, os registros de uso e de acesso às nossas 

páginas serão mantidos em sigilo, em ambiente seguro e controlado, pelo prazo 

mínimo de 06 (seis) meses, se outro prazo não for indicado por ordem judicial 

específica. A qualquer momento, você poderá solicitar que o FIDELIDAD corrija suas 

informações pessoais armazenadas em nossos banco de dados, caso note algum erro. 

Caso decida interromper seu uso/acesso às nossas páginas e/ou não queira mais ser 

um usuário cadastrado em nossas páginas, você poderá, a qualquer momento, apagar 

sua conta acarretando na exclusão de todas suas informações pessoais de nossas 

páginas mas continuando em nosso banco de dados. 

 

 



Terceiros, e Sites de Parceiros 

Os conteúdos contidos no aplicativo FIDELIDAD o acesso é feito por meio de um link de 

redirecionamento em nossa página, sujeitam-se aos termos e às políticas desses 

terceiros. Nós não podemos nos responsabilizar pelas práticas de outras empresas cujo 

banco de dados esteja com seus dados e sugerimos que você leia atentamente a 

política deles, sempre que estejam disponíveis. 

A segurança de suas informações pessoais é importante para nós. Quando você insere 

informações confidenciais, nós criptografamos a transmissão dessas informações 

usando a tecnologia Secure Socket Layer (SSL). Os dados são armazenados e 

criptografados usando criptografia AES-256. Como um fornecedor de serviços em 

conformidade com o PCI DSS Nível 1 seguimos todos os requisitos do PCI-DSS e 

implementamos padrões adicionais geralmente aceitos da indústria, para proteger a 

informação pessoal que nos é submetida, tanto durante a transmissão quanto assim 

que a recebemos. Nenhum método de transmissão pela Internet, ou método de 

armazenamento eletrônico é 100% seguro. Portanto, enquanto nos esforçamos para 

utilizar meios comercialmente aceitáveis para proteger suas informações pessoais, não 

podemos garantir sua segurança absoluta. Se você tem dúvidas sobre a segurança em 

nosso Site, você pode enviar um e-mail para contato@fidelidad.com.br. 

 

 

Divulgação 

1. Fidelidad pode utilizar terceiros prestadores de serviços para fornecer determinados 

serviços para você e nós podemos compartilhar informações pessoais com esses 

prestadores de serviços. Exigimos que qualquer empresa com a qual podemos 

compartilhar Informações Pessoais, proteja os dados de uma forma consistente com 

essa política, e limite o uso de tais Informações Pessoais para o desempenho dos 

serviços do Fidelidad. 

2. Fidelidad pode divulgar Informações Pessoais em circunstâncias especiais, como 

para cumprir ordens judiciais obrigando-nos a fazê-lo ou quando suas ações violam os 

Termos de Serviço. 

3. Nós não vendemos ou fornecemos Informações Pessoais para outras empresas, para 

que elas façam o marketing dos seus próprios produtos ou serviços. 

 

 

 



 

Armazenamento de Dados do Cliente 

Fidelidad possui o armazenamento de dados, bancos de dados e todos os direitos da 

aplicação Fidelidad, entretanto, não fazemos nenhuma reivindicação dos direitos dos 

seus dados. Você retém todos os direitos sobre os seus dados e nós nunca entraremos 

em contato com seus clientes diretamente, ou usaremos seus dados para a nossa 

própria vantagem comercial ou para competir com você, ou para divulgar para os seus 

clientes. 

Informações Pessoais, nesta Política, são os dados que podem ser usados para 

identificar e/ou contatar um usuário. A qualquer momento podemos pedir que você 

forneça suas informações pessoais a SWAPI TECNOLOGIA e suas Afiliadas e/ou 

Controladora. O APLICATIVO FIDELIDAD, poderão compartilhar no nosso banco de 

dados as informações que você fornecer. Em conformidade com os termos desta 

Política O aplicativo Fidelidad pode combinar suas informações pessoais com outros 

dados para melhorar os serviços prestados. Você não é obrigado a fornecer suas 

informações pessoais, porém, em alguns casos, você não terá acesso e/ou não poderá 

utilizar nossas páginas e nossos serviços caso opte por não compartilhar suas 

informações. Nós coletamos informações e/ou dados que você nos fornece ativamente 

e também coletamos informações automaticamente sobre dispositivos e aplicações 

que acessam e navegam por nossos banco de dados. 

 

Exemplo de Informações que coletamos: 

Quando você visita, se registra em nossas paginas e/ou no Programa FIDELIDAD, 

cadastra e/ou resgata pontos no Programa, participa de nossas promoções, adquire 

produtos através de nossas páginas, entra em contato conosco ou responde nossas 

pesquisas, podemos coletar inúmeras informações, como por exemplo: 

 

 Nome, idade, sexo; 

 Endereço, telefone, e-mail; 

 

Nós também recebemos e armazenamos informações de e sobre os dispositivos (como 

computadores, laptops, celulares) utilizados para acessar/visitar nossas páginas, 

incluindo: 

 



 Endereço de protocolo de Internet (IP); 

 Local, data e hora de acesso (incluindo fuso horário); 

 Navegador de internet (características como versão, plug-ins e etc); 

 Sistemas operacionais, plataformas; 

 Demais informações técnicas, por questões de segurança e integridade dos 

sistemas. 

 

Também podemos coletar informações sobre outras pessoas que você por acaso nos 

forneça. Nossas páginas não se destinam a crianças e nós não coletaremos, usaremos, 

processaremos ou forneceremos, intencionalmente, informações que saibamos ou 

sejamos avisados de pertencer a menores de 13 anos. Se você é menor de 13 anos, por 

favor, peça a seus pais ou responsáveis para navegarem por nossos aplicativos e 

utilizarem os nossos serviços em seu nome. Recebemos e armazenamos informações 

de parceiros e terceiros que nos ajudam a melhorar e analisar nossos arquivos. Nós 

recebemos e coletamos as informações que você preenche quando visita e/ou acessa 

nossas páginas ou que nos fornece de qualquer outra forma. A lista acima é só um 

exemplo dos dados e/ou informações pessoais que podem ser coletadas. 

 

 

Google Analytics e Remarketing 

Nós usamos um serviço fornecido pelo Google chamado Google Analytics (GA). O GA 

nos permite alcançar as pessoas que já visitaram o nosso site, e mostrar-lhes anúncios 

relevantes quando visitam outros sites na Internet da Rede de Display do Google. Isso 

é chamado de "remarketing". 

 

As informações que você nos fornecer e outros dados que coletamos e armazenamos, 

são utilizados para: 

 

 Responder a perguntas e/ou solicitações enviadas por você; 

 Processar os pedidos, cadastros, promoções e movimentações em sua conta de 

usuário; 

 Proteger e melhorar os serviços e/ou produtos; 

 Enviar e-mail de marketing direto, sempre que autorizado por você; 

 Criar produtos, serviços e promoções que atendam às suas necessidades. 



Nós poderemos compartilhar e/ou divulgar suas informações pessoais e demais dados, 

para: 

 

 Prestar um serviço a você; 

 Controladores, afiliados e/ou parceiros estratégicos que ofereçam ou possam 

oferecer produtos e/ou serviços que possam ser de seu interesse; 

 Para controladores, afiliados, parceiros estratégicos, prestadores de serviço ou 

terceiros independentes que nos ajudem a manter e/ou administrar nossas 

páginas; 

 Em cumprimento a lei, decisão ou ordem judicial ou administrativa, ou quando 

acreditarmos que seja necessário para atender a prescrições legais; 

 

 

Optando Por Não Ver 

Você pode ser capaz de optar por não ver anúncios personalizados da Rede de Display 

do Google, visitando o Gerenciador de Preferências de Anúncios 

(http://www.google.com.br/ads/preferences/), e o Complemento do Navegador do 

Google Analytics Opt-out (http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/). 

 

 

Alterações a esta Política de Privacidade 

Reservamos o direito de modificar esta declaração de privacidade a qualquer 

momento, portanto, revise-a frequentemente. Se fizermos alterações materiais a esta 

política, iremos notificá-lo aqui ou por meio de um aviso em nossa homepage, de 

modo que você está ciente das informações que coletamos, como as usamos, e sob 

quais circunstâncias, se houver, as divulgamos . 

 

 

Perguntas 

Quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade devem ser endereçadas a 

contato@fidelidad.com.br. 

 

http://www.google.com.br/ads/preferences/
http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/


A informação contida na mensagem também ficará sujeita a esta Política de 

Privacidade. Ao navegar em nossos ambientes você reconhece que leu e entendeu os 

termos e condições desta Política. AO UTILIZAR ESTE APLICATIVO VOCÊ CONCORDA 

COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AUTORIZA 

EXPRESSAMENTE O APLICATIVO FIDELIDAD A COLETAR, PROCESSAR E ARMAZENAR 

SEUS DADOS PARA OS FINS DESCRITOS NESTA POLÍTICA. SE VOCÊ NÃO CONCORDA 

COM ESTA POLÍTICA, POR FAVOR, NÃO CONTINUE NAVEGANDO EM NOSSAS 

PÁGINAS. 

 

 --- 
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