P O L I T I C A D E P R I V AC I D AD E
1.

DO OBJETO

Essa Política de Privacidade tem como objetivo publicizar o tratamento
aplicado pelo JORNAL DO COMÉRCIO aos dados do USUÁRIO e como princípio o
respeito à sua privacidade.
1.1.

2.

CONSENTIMENTO DO USUÁRIO PARA RECEBER NEWSLETTER

Ao aceitar receber a newsletter do JORNAL DO COMÉRCIO, o USUÁRIO
concorda expressamente com a integralidade desta Política de Privacidade e dá
consentimento para o que o JORNAL DO COMÉRCIO envie e-mails com notícias
e material publicitário ao seu endereço eletrônico.
2.1.

O USUÀRIO declara, expressamente, ter ciência de que a newsletter
recebida o redirecionará para a leitura do conteúdo no site ou aplicativo do
JORNAL DO COMÉRCIO, momento a partir do qual essa Política de Privacidade
será integralmente aplicável.
2.2.

O USUÁRIO poderá revogar seu consentimento a qualquer momento, através
de acesso à área de assinante pelo site www.jornaldocomercio.com.
2.3.

O USUÁRIO que não consentir com a coleta de dados ou que revogar
consentimento anterior, deixará de receber a newsletter, podendo fazer o acesso ao
conteúdo publicado pelo JORNAL DO COMERCIO somente através do site ou
aplicativo de telefone celular, mediante os termos e condições para a utilização dos
mesmos.
2.4.

3.

CONSENTIMENTO DO USUÁRIO PARA O SITE E APLICATIVO

Ao navegar no site e aplicativo do JORNAL DO COMÉRCIO o USUÁRIO
concorda expressamente com a integralidade desta Política de Privacidade e dá
seu consentimento para a coleta, utilização e tratamento dos seus dados, nos
termos do exposto a seguir.
3.1.

O USUÁRIO poderá revogar seu consentimento a qualquer momento, através
de acesso à área de assinante pelo site www.jornaldocomercio.com.
3.2.

O USUÁRIO que não consentir com a coleta de dados ou que revogar
consentimento anterior não terá seus dados coletados, deixando de ser direcionado a
conteúdos específicos do JORNAL DO COMERCIO conforme a sua navegação.
3.3.

4.

DOS COOKIES

O JORNAL DO COMERCIO utiliza cookies para melhorar a experiência do
USUÁRIO em seu site e aplicativo, os quais consistem em arquivos de texto que
possuem como principal função armazenar as preferências dos usuários sobre o site
ou aplicativo.
4.1.

5.

DOS DADOS COLETADOS

Dados de navegação: quando o USUÁRIO navega no site no JORNAL DO
COMÉRCIO ou faz uso do aplicativo, o JORNAL DO COMERCIO coleta os seguintes
dados: navegação no site e aplicativo, geolocalização, interações no site e aplicativo,
endereço de IP, tipo de navegador, tipo de sistema operacional, tipo de dispositivo,
conteúdos acessados e publicidades.
5.1.

Dados de cadastro: quando o USUÁRIO efetua seu cadastro no site no
JORNAL DO COMÉRCIO faz uso do aplicativo ou cadastra-se para receber newsletter
por e-mail, o JORNAL DO COMERCIO coleta os seguintes dados: nome, e-mail, CPF
ou CNPJ, telefone, endereço, login e senha.
5.2.

Dados de assinatura: quando o USUÁRIO adquire uma assinatura do JORNAL
DO COMERCIO, este coleta dados de cartão de crédito para as cobranças.
5.3.

6.

DO USUÁRIO

O JORNAL DO COMERCIO não coleta dados de USUÁRIOS com menos de
18 (dezoito) anos.
6.1.

É responsabilidade do USUÁRIO indicar se possui mais de 18 (dezoito) anos
quando da navegação no site ou aplicativo do JORNAL DO COMÉRCIO, marcando,
quando solicitada, a opção “tenho mais de 18 anos”.
6.2.

O USUÁRIO com menos de 18 (dezoito) não terá seus dados coletados,
deixando de ser direcionado a conteúdos específicos do JORNAL DO COMERCIO
conforme a sua navegação.
6.3.

7.

DO USO DE DADOS

Os dados de navegação e cadastro são coletados para oferecer uma melhor
experiência ao USUÁRIO, a fim de exibir anúncios específicos de acordo com o seu
perfil, seja através de navegação no site e aplicativo do JORNAL DO COMÉRCIO,
seja através do envio de newsletter. O JORNAL DO COMERCIO poderá enviar e-mail
marketing com promoções ou informações sobre assinatura.
7.1.

8.

DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS

Os dados do USUÁRIO coletados pelo JORNAL DO COMERCIO são
armazenados com segurança em hospedagens parceiras que possuem alto nível de
política de padrões de confidencialidade.
8.1.

O JORNAL DO COMERCIO armazenará os dados do USUÁRIO por tempo
indeterminado.
8.2.

O JORNAL DO COMERCIO adota medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
8.3.

9.

DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS

O JORNAL DO COMERCIO poderá compartilhar os dados de navegação e
cadastro do USUÁRIO com as seguintes empresas: INOVE4 ESTRATEGIA E
9.1.

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMACAO VISUAL LTDA (CNPJ 13.852.791/000120), DINAMIZE INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.962.660/0001-41) e ASPIN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.696.658/0001-30).
As empresas citadas na cláusula acima são responsáveis exclusivamente pela
guarda e armazenamento de bancos de dados do JORNAL DO COMÉRCIO, e não
recebem autorização deste para utilizar os dados de nenhuma forma.
9.2.

O JORNAL DO COMERCIO poderá compartilhar os dados de navegação no
site e aplicativo com patrocinadores e prestadores de serviço de marketing.
9.3.

Os dados nunca serão transferidos pelo JORNAL DO COMERCIO a terceiros
que não sejam parceiros ou empresas contratadas para as finalidades acima, sem que
o USUÁRIO tenha previamente autorizado, exceto em caso de decisão judicial.
9.4.

10.

DA EXCLUSÃO DOS DADOS

O USUÁRIO poderá solicitar ao JORNAL DO COMERCIO a exclusão de seus
dados do banco de dados do JORNAL DO COMÉRCIO e das empresas elencadas na
cláusula 9.1, de forma que eles não sejam mais utilizados e compartilhados pelo
JORNAL DO COMERCIO.
10.1.

Quando a exclusão dos dados for solicitada, o JORNAL DO COMERCIO
manterá uma cópia apenas nos seus backups.
10.2.

11.

DOS DIREITOS DO USUÁRIO

É direito do USUÁRIO obter, do JORNAL DO COMERCIO, em relação aos
seus próprios dados por ele coletados, a qualquer momento, mediante requisição:
confirmação da existência de tratamento; acesso aos dados; correção de dados
incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização, bloqueio ou eliminação de
dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto
na Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018; portabilidade dos dados a outro fornecedor
de serviço ou produto, observados os segredos comercial e industrial; eliminação dos
dados pessoais tratados com o consentimento do USUÁRIO; informação das
entidades públicas e privadas com as quais o JORNAL DO COMERCIO realizou uso
compartilhado de dados; informação sobre a possibilidade de não fornecer
consentimento e sobre as consequências da negativa; e revogação do consentimento.
11.1.

12.

DAS DEMAIS INFORMAÇÕES

O JORNAL DO COMERCIO não coleta dados sensíveis do USUÁRIO (art. 5º,
II, da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018).
12.1.

Os dados do USUÁRIO são utilizados pelo JORNAL DO COMERCIO nos
exatos limites do exposto nessa Política de Privacidade.
12.2.

O JORNAL DO COMERCIO garante ao USUÁRIO a consulta facilitada e
gratuita sobre a forma e duração do tratamento dos dados, bem como sobre a
integralidade de seus dados pessoais.
12.3.

O JORNAL DO COMERCIO garante ao USUÁRIO exatidão, clareza, relevância
e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da
finalidade de seu tratamento.
12.4.

O JORNAL DO COMERCIO garante ao USUÁRIO transparência, clareza,
precisão e facilidade no fornecimento de informações sobre o tratamento dos dados.
12.5.

O JORNAL DO COMERCIO adota as melhores práticas na prevenção da
ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
12.6.

13.

DAS ALTERAÇÕES

O USUÁRIO será informado de qualquer atualização na Política de Privacidade
do JORNAL DO COMERCIO.
13.1.

14.

DO CONTATO DO JORNAL DO COMÉRCIO

O USUÁRIO poderá contatar o JORNAL DO COMERCIO através do e-mail
atendimento@jornaldocomercio.com.br.
14.1.

