Política de Privacidade

A BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, uma empresa registrada na Inglaterra e no
País de Gales, com sede em Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel
Hempstead, Herts, HP2 sociedade 4TZ, assume o compromisso com os seus
registros

eletrônicos

e

dados

pessoais

https://comprefacilmaguary.com.br/,

na

servindo

utilização
a

presente

do

website

Política

de

Privacidade para regular, de forma simples e acessível, nossas atividades de
tratamento de dados pessoais.
Nossa Política reafirma nosso compromisso com a segurança, a privacidade
e a transparência no tratamento de suas informações e dados pessoais,
descrevendo como os coletamos e tratamos quando você que acessa nosso
Site ou que fornece dados, independentemente de sua natureza (“Você”).
A BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED não registra suas informações pessoais, a não
ser que você as forneça voluntariamente por meio de cadastramento no Site,
na aba de Contato – “Deixe a sua Mensagem”, por exemplo.

1. Quais dados coletamos

Dados Fornecidos por Você: Você poderá nos fornecer informações sobre si
próprio ao preencher os formulários no nosso Site ou ao entrar em contato
conosco por telefone, e-mail ou por qualquer outro meio.
Nesta categoria se incluem informações fornecidas quando você se cadastra
em nosso Site; participa de fóruns de discussão ou utiliza outros recursos de
mídia social do nosso Site; participa de concurso, promoção ou pesquisa; e,
comunica a existência de qualquer problema com o nosso Site, realiza

compras em nosso Site. Dependendo de como Você interage (online, offline,
por telefone e etc.), as informações fornecidas podem incluir seu nome,
endereço completo, e-mail, número de telefone, descrição pessoal,
CPF/CNPJ, e fotografia.

Dados Obtidos por Nós: Em cada uma de suas visitas ao nosso Site, podemos
obter de forma automática os seguintes dados técnicos, incluindo a direção
do protocolo de internet (“ip”) que Você utiliza para conectar seu
computador à Internet; seus dados de acesso; tipo e versão do seu
navegador; seu fuso horário; os tipos e versões do plug-in do seu navegador;
o sistema operacional e plataforma utilizados.
Informações sobre sua visita, incluindo o histórico completo de cliques de
localizadores uniformes de recursos (url) com origem e destino em nosso Site
(incluindo data e hora); os produtos que você vir ou pesquisar; tempos de
resposta da página; erros de download; duração das visitas a determinadas
páginas; informações sobre sua interação com a página (quantidade de
cliques para mover a página ou o número de vezes em que você passar o
mouse sobre determinado item); maneira de sair da página do Site e qualquer
número de telefone que você utilizou para contatar o nosso serviço ao cliente.

Dados Recebidos Através de Outras Fontes: Podemos receber informações
sobre Você, caso utilize qualquer um dos sites que administramos ou outros
serviços que prestamos, situação na qual você será devidamente informado.
Também trabalhamos em colaboração com terceiros (incluindo, por
exemplo, parceiros de negócios; subcontratados de serviços técnicos, de
pagamento e envio; redes de publicidade; prestadores de serviços de
informação de busca e agências de referência (de crédito), podendo
receber por meio de quaisquer deles os seus dados pessoais.

2. Cookies
Nosso Site utiliza cookies para distinguir Você dos demais usuários de nosso
Site, o que nos ajuda a te proporcionar uma boa experiência quando navega
por nosso Site e nos permite melhorá-lo também. Você pode obter mais
informações sobre o uso de cookies em nosso Site na Política de Cookies.

3. Utilzação das Informações e Dados Pessoais

Realizamos o tratamento dos dados pessoais que coletamos de Você para
os seguintes fins:

Dados Fornecidos por Você:
•

Diante de seu consentimento, realizado de forma livre, informada e
inequívoca, podemos utilizar os seus dados pessoais de contato para
enviar-lhe informações sobre os nossos produtos. Neste caso, Você
poderá solicitar a revogação do seu consentimento, a qualquer
momento.;

•

Ainda,

diante

de

seu

consentimento

poderemos

utilizar

suas

informações de contato para lhe enviar, ou permitir que terceiros
selecionados (atuando em nosso nome com relação aos nossos
produtos) lhe enviem, informações sobre os nossos produtos os quais
acreditamos que possam lhe interessar;
•

Para lhe notificar sobre qualquer mudança em nossos serviços;

•

Para garantir que o conteúdo do nosso Site é apresentado da forma
mais eficaz para Você e para o seu computador.

Dados Obtidos por Nós:
- Utilizaremos estes dados:
•

Para administrar o nosso site e para fins de funcionamento interno

,

inclusive para fins de detecção e resolução de problemas, análise de
dados, testes, pesquisas, estudos e estatísticas;
•

Para melhorar o nosso website para que possamos garantir que o
conteúdo é apresentado de forma mais eficaz para Você e para o seu
computador;

•

Para te autorizarmos a participar e fazer uso dos recursos interativos do
nosso serviço, quando Você assim decidir;

•

Como parte do nosso esforço para manter a segurança do nosso Site;

•

Para medirmos ou avaliarmos a eficácia da publicidade que
apresentamos a Você e a outros usuários, e mostrar o que é relevante
para Você;

•

Para fazermos sugestões e recomendações para Você e para outros
usuários do nosso Site sobre produtos ou serviços que possam ser do seu
interesse.

Dados Recebidos Através de Outras Fontes:
Podemos combinar dados de outras fontes àqueles que Você nos fornecer, e
podemos utilizar tanto esses dados como àqueles combinados para os fins
anteriormente indicados (dependendo dos tipos de informação que
recebermos).

Com Quem Compartilhamos os Seus Dados Pessoais:
Nós podemos compartilhar os seus dados pessoais com outras empresas do
nosso grupo, ou seja, com nossas entidades relacionadas, nossa matriz e filiais,
cujos detalhes podem ser encontrados no seguinte www.britvic.com. Ainda,
podemos compartilhar os seus dados pessoais com determinados terceiros
selecionados, incluindo:
•

Parceiros

de

negócios,

fornecedores

e

subcontratados

no

cumprimento de qualquer contrato celebrado com estes.
•

Fornecedores de serviço de análise de dados e mecanismos de busca
que nos ajudam a melhorar e otimizar o nosso Site.

Podemos Revelar Seus Dados Pessoais a Terceiros:
•

No caso de vendermos ou comprarmos qualquer negócio ou ativo, caso
em que poderemos divulgar os seus dados pessoais ao futuro vendedor ou
comprador do negócio ou ativo;

•

No caso da BRITVIC PLC ou praticamente todos os seus bens serem
adquiridos por um terceiro, uma vez que, nesta hipótese, os dados pessoais
dos clientes serão considerados parte dos ativos transferidos;

•

No caso de estarmos obrigados a revelar ou compartilhar seus dados
pessoais com a finalidade de dar cumprimento a qualquer obrigação
legal, aplicar ou dar cumprimento à nossas obrigações de uso e proteger
os direitos, os bens ou a segurança da BRITVIC, dos nossos clientes ou
terceiros. Na disposição anterior se inclui o intercâmbio de informação
com outras empresas e organizações para fins de prevenção de fraude,
infelizmente a transmissão de informações através da Internet não é um
meio totalmente seguro. Não obstante o fato de utilizarmos todos os meios
a nosso alcance para protegermos seus dados pessoais, não podemos
garantir a segurança de transmissão destes dados para o nosso Site, o que

incorre que toda transmissão de dados para nosso website será realizada
por sua conta e risco. Uma vez recebidos os seus dados, vamos aplicar
procedimentos e medidas de segurança abrangentes para tentar impedir
o acesso não autorizado de quaisquer terceiros.

4. Por quanto tempo os Dados serão armazenados?
A BRITVIC manterá os dados pessoais do Usuário do Site somente pelo tempo
que for necessário para cumprir com as finalidades para as quais os
coletamos, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações
legais, contratuais, de prestação de contas ou requisição de autoridades
competentes.
Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando Você
assim requisitar ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes
para oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra razão
para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de
dados, ou necessidade de preservação destes para resguardo de direitos da
BRITVIC. Sempre que houver a deleção ou a inutilização de seus dados
pessoais, você será informado via e-mail ou outra forma de contato que você
escolher dentre as disponibilizadas pela BRITVIC para este fim.
Para determinar o período de retenção adequado para os dados pessoais,
consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais,
o risco potencial de danos decorrentes do uso não autorizado ou da
divulgação de seus dados pessoais, a finalidade de processamento dos seus
dados pessoais e se podemos alcançar tais propósitos através de outros
meios, bem como os requisitos legais aplicáveis.

5. Como a Britvic protege suas informações e Dados
Pessoais?
A BRITVIC emprega medidas técnicas de segurança e organizacionais para
proteger suas informações e seus dados pessoais. Os dados serão
armazenados em um ambiente operacional seguro que não é acessível ao
público.
A BRITVIC se esforça para proteger a privacidade dos dados pessoais e
demais informações que são armazenadas, seguindo protocolos razoáveis de
segurança, contudo, infelizmente, não se pode garantir total segurança. O
uso não autorizado de contas, falha de hardware ou de software, bem como
outros fatores podem comprometer a segurança de seus dados pessoais a
qualquer momento. Neste sentido, nenhuma transmissão pela Internet pode
ser garantida como completamente segura.
Consequentemente, a BRITVIC, suas empresas parceiras e afins, terceiros,
provedores de serviços e seus respectivos escritórios, diretores, empregados e
agentes não representam, autorizam ou garantem que informações pessoais
estarão protegidas contra invasão de "hackers" ou qualquer outra forma ou
dispositivo desautorizado no ambiente da Internet.
Entretanto, como o papel da BRITVIC é manter os seus dados pessoais seguros,
orientamos que, ao criar uma conta online, assegure-se de escolher uma
senha que seja difícil para que outras pessoas não consigam adivinhar. Você
é responsável por manter esta senha confidencial por qualquer uso de sua
conta. Se Você usar um computador compartilhado ou público, nunca
escolha a opção de lembrar seu ID de login, endereço de e-mail ou senha e
certifique-se que você saiu da sua conta (“log out”) sempre que sair do
computador.

A BRITIVIC adota políticas e procedimentos rigorosos no tratamento dos
dados pessoais e nossas medidas de segurança são continuamente
monitoradas e revisadas de acordo com os avanços tecnológicos e recursos
organizacionais mais atuais.
Por isso, caso Você identifique ou tome conhecimento de algo que
comprometa a segurança dos dados pessoais, a BRITVIC pede que entre em
contato por meio do e-mail privacidade@britvic.com, canal direto criado
para este fim.

Transferência Internacional:
A transferência internacional de dados, consiste na transferência de dados
pessoais para terceiros localizados em país estrangeiro ou organismo
internacional do qual o país seja membro.
Nesse sentindo, a BRITVIC realiza o tratamento dos dados pessoais coletados
no Site somente no Brasil, não sendo realizada a transferência internacional
dos dados pessoais.
Seus Direitos:
Em cumprimento à regulamentação vigente e aplicável, no que diz respeito
à proteção de dados pessoais, Nós respeitamos e garantimos à Você a
possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes
direitos:
i)

a confirmação da existência de tratamento;

ii)

acesso aos dados;

iii)

a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

iv)

a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação vigente;

v)

a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou
produto, mediante a sua requisição expressa;

vi)

a eliminação dos dados tratados com o seu consentimento;

vii)

a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas
com as quais Nós tenhamos compartilhado os seus dados;

viii)

a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu
consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências,
em caso de negativa;

ix)

a revogação do consentimento;

x)

a oposição a tratamento realizado com fundamento em uma das
hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento
ao disposto na legislação vigente; e

xi)

a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas
as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de
consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

Você poderá fazer solicitações relativas a seus dados pessoais tratados pela
BRITVIC encaminhando um e-mail para privacidade@britvic.com. Tentamos
responder às solicitações legítimas dentro de um prazo de 15 (quinze) dias
corridos. Eventualmente, um prazo maior poderá ser necessário caso a(s)
solicitação(ões) sejam complexas e/ou numerosas. Neste caso, iremos
informá-lo e mantê-lo atualizado acerca do andamento de sua(s)
solicitação(ões).
Caso Você necessite de qualquer auxílio para exercer seus direitos, poderá
entrar em contato com a BRITVIC conforme as orientações constantes nesta
Política.
Vamos empreender os esforços necessários para atender tais pedidos no
menor intervalo de tempo possível. No entanto, mesmo em caso de

requisição de exclusão, será respeitado o prazo mínimo de guarda de
informações de usuários de aplicações de Internet, determinado pela
legislação brasileira.

6. Atualizações desta Política

Estamos em constante aprimoramento, por isso esta Política poderá ser
atualizada, visando prover à Você mais segurança, conveniência e melhorar
o provimento do Site. Sendo assim, recomendamos que Você acesse nossa
Política periodicamente, para que tenha conhecimento sobre eventuais
modificações.
Ao final desta Política, há o indicativo da data da última atualização e, caso
sejam feitas alterações relevantes que ensejem novas autorizações, iremos
publicar tal atualização e eventualmente solicitar um novo consentimento.

7. Fale Conosco

Para dirimir quaisquer dúvidas em relação aos tópicos descritos nesta Política
ou para o exercício de qualquer um dos seus direitos mencionados
anteriormente em “SEUS DIREITOS”, a BRITVIC nomeou o seu Encarregado de
Proteção de Dados Pessoais. Por favor, entre em contato com o Encarregado
de Proteção de Dados Pessoais por meio do endereço/canal indicado
abaixo:

Dados do Encarregado de Proteção de Dados Pessoais:
Encarregado de Dados Pessoais: Mariana Nigro

Contato: privacidade@britvic.com

8. Legislação e Foro
Esta Política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da
República Federativa do Brasil, especialmente a Lei Federal nº 13.709/2018,
independentemente das Leis de outros estados ou países, sendo competente
o foro de domicílio do usuário para dirimir qualquer dúvida decorrente deste
documento.
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