POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE "Dinheirodevoltapco.com.br"
A Bayer S.A. está comprometida em proteger a sua privacidade. Atendemos as
exigências legais para garantir a proteção de seus dados pessoais, por isso apresentamos
para você a nova Política de Privacidade. Esta política de privacidade aplica-se apenas
ao site Dinheiro De Volta PCO (“Site”). Esta política de privacidade não se refere a
informações coletadas offline ou a informações publicadas ou fornecidas por terceiros.
Ao utilizar o Site, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA POLÍTICA DE
PRIVACIDADE E COM TRATAMENTO DESTA INFORMAÇÃO CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE, POR FAVOR, NÃO USE ESTE SITE.
1. Informações gerais
1.1. Esta política de privacidade se aplica somente às informações coletadas no
Site e não se aplica a informações coletadas pela Bayer através de quaisquer outros
meios. "Informações pessoais" são informações que o identificam pessoalmente ou
informações das quais você é identificável, como seu nome, endereço, número de
telefone, endereço de e-mail, nome da empresa ou, em alguns casos, seu endereço
IP, localização em tempo real, geolocalização, CPF, onde isso pode ser usado para
identificá-lo.
1.2. Também podemos coletar informações sobre seu computador, telefone
celular, dispositivo eletrônico pessoal e todos os outros dispositivos eletrônicos ou
móveis similares, incluindo onde estiver disponível seu endereço IP, sistema
operacional e tipo de navegador, para administração do sistema e coleta de
informações agregadas. São dados estatísticos sobre as ações e padrões de
navegação de nossos usuários e não mostram detalhes pessoais que o identificam.
Também podemos coletar informações de registro ou outros detalhes sobre seu
produto ou serviço.
1.3. A lista acima não é exaustiva, mas fornece exemplos das informações pessoais
que podem ser coletadas no Site. Se você não deseja que a Bayer colete suas
Informações Pessoais, não as forneça.
1.4. Esta Política de Privacidade foi elaborada em 30/09/2020 em conformidade
com a Lei Federal n. 12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a
Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais)
e com o Regulamento UE n. 2016/679 de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral
Europeu de Proteção de Dados Pessoais - RGDP), conjuntamente referidas
“Legislação de Proteção de Dados Pessoais”.
2. Informações coletadas
2.1. Para atendimento das finalidades descritas nesta Política de Privacidade,
podemos coletar seu CNPJ, Razão Social, Nome do Responsável, CPF do
responsável, Celular, Telefone, informações para correspondência e endereço de email

3. Política De Cookies
3.1. Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao computador do
usuário e que nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação
do site.
3.2. Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas
pelo navegador do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente.
Podem ser armazenados, por exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo
usuário, bem como seu local e horário de acesso ao site.
3.3. Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam
extraídos do disco rígido do usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles,
se tenha acesso a informações pessoais que não tenham partido do usuário ou da
forma como utiliza os recursos do site.
3.4. É importante ressaltar que nem todo cookie contém informações que
permitem a identificação do usuário, sendo que determinados tipos de cookies
podem ser empregados simplesmente para que o site seja carregado corretamente
ou para que suas funcionalidades funcionem do modo esperado.
3.5. As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam
identificar um usuário são consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as
regras previstas nesta Política de Privacidade também lhes são aplicáveis.
3.6. Cookies de terceiros
3.6.1. Alguns de nossos parceiros podem configurar cookies nos dispositivos
dos usuários que acessam nosso site.
3.6.2. Estes cookies, em geral, visam possibilitar que nossos parceiros possam
oferecer seu conteúdo e seus serviços ao usuário que acessa nosso site de
forma personalizada, por meio da obtenção de dados de navegação extraídos
a partir de sua interação com o site.
3.6.3. O usuário poderá obter mais informações sobre os cookies de terceiro
e sobre a forma como os dados obtidos a partir dele são tratados, além de ter
acesso à descrição dos cookies utilizados e de suas características, acessando o
seguinte
link:
Google
Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=pt-br
3.6.4. As entidades encarregadas da coleta dos cookies poderão ceder as
informações obtidas a terceiros.
3.7. Cookies de redes sociais
3.7.1. O site utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir
do site. Assim, ao fazê-lo, os cookies utilizados por elas poderão ser
armazenados no navegador do usuário.
3.7.2. Cada rede social possui sua própria política de privacidade e de proteção
de dados pessoais, sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm
responsáveis pelos dados coletados e pelas práticas de privacidade adotadas.
3.7.3. O usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre
como seus dados pessoais são tratados.
3.8. Gestão dos cookies e configurações do navegador

3.8.1. O usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que
desative esta opção no seu próprio navegador ou aparelho.
3.8.2. A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de
algumas ferramentas e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e
esperado funcionamento. Outra consequência possível é remoção das
preferências do usuário que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando
sua experiência.
4. Uso de Informações:
4.1. Usamos suas informações pessoais coletadas nesse Site principalmente para
os seguintes fins:
4.1.1.
Identificação;
4.1.2.
Para gerenciar sua conta Dinheiro de Volta PCO;
4.1.3.
Garantir que o Site seja relevante para suas necessidades;
4.1.4.
Para nos ajudar a criar e publicar o conteúdo mais relevante para
você;
4.1.5.
Notificá-lo sobre uma mudança material nesta política de
privacidade, se necessário;
4.1.6.
Para permitir o acesso a áreas de entrada limitada do Site;
4.1.7.
Para entrar em contato com você em resposta a formulários de
inscrição, como fale conosco/Contato ou outra consulta.
4.2. Newsletter: O endereço de e-mail cadastrado e número de celular pelo
usuário na plataforma também poderá ser utilizado para envio do newsletter, caso
este opte por recebê-la. O endereço de e-mail é o mesmo informado no cadastro
inicial.
4.3. Dados Sensíveis: Não serão coletados quaisquer tipos de dados sensíveis dos
usuários, assim entendidos os seguintes dados:
- dados que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções
religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical do usuário;
- dados genéticos;
- dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca;
- dados relativos à saúde do usuário;
- dados relativos à vida sexual ou à orientação sexual do usuário;
- dados relacionados a condenações penais ou a infrações ou com medidas de
segurança conexas.
4.3.1. Quaisquer dados pessoais sensíveis, conforme acima relacionados,
fornecidos pelo Usuário em qualquer campo de preenchimento disponível no
site Dinheiro de Volta PCO serão imediatamente excluídos da base de dados da
Bayer.
4.4. Utilizamos suas Informações Pessoais para esses fins, com base em que esse
uso é necessário: (i) para cumprir um contrato que mantemos com você, (ii) para os
fins de nossos interesses legítimos ou de terceiros (incluindo nossos legítimos
interesses comerciais e relacionados, como entender nossos clientes e potenciais
clientes e fornecer informações sobre nossos produtos e serviços); ou (iii) pelo

cumprimento de uma obrigação legal a que estamos sujeitos, ou onde você nos deu
seu consentimento.
5. Compartilhamento e Divulgação de Informações:
5.1. Podemos compartilhar ou divulgar suas informações de identificação pessoal
nos seguintes casos:
5.1.1. Para prestadores de serviços terceirizados não afiliados, agentes ou
contratados independentes que nos ajudam a manter nosso Site e fornecem
outros serviços administrativos para nós (incluindo, entre outros,
processamento e atendimento de pedidos, manutenção e análise de dados)
comunicações em nome da Bayer e coleta de inscrições, seleção de vencedores
e realização de prêmios para concursos, sorteios e outras promoções).
Procuramos garantir que esses terceiros não afiliados não usem as Informações
Pessoais para nenhum outro propósito além de fornecer os serviços
administrativos pelos quais são responsáveis. Como esses prestadores de
serviços terceirizados não afiliados que nos ajudam a administrar nossos Sites
terão acesso às Informações Pessoais dos usuários, se você não desejar que
nossos prestadores de serviços terceirizados não afiliados tenham acesso às
suas informações, não registre ou envie nenhuma Informação Pessoal para nós.
5.1.2. Para cumprir a lei ou, de boa-fé, acreditar que tal ação é necessária para
estar em conformidade com os requisitos legais ou cumprir o processo legal
que nos é servido, proteger e defender nossos direitos ou propriedade,
incluindo os direitos e propriedade da Bayer ou agir em circunstâncias urgentes
para proteger a segurança pessoal de nossos usuários.
5.1.3. A terceiros como parte de qualquer processo de reorganização
societária, incluindo, entre outros, fusões, aquisições e vendas de todos ou
substancialmente todos os nossos ativos.
5.1.4. Para proteger contra possíveis fraudes, podemos verificar com terceiros
as informações coletadas desses sites. No decorrer dessa verificação, podemos
receber Informações Pessoais sobre você de tais serviços.
5.1.5. Exceto conforme descrito nesta política de privacidade ou, no momento
em que solicitamos as informações, não usamos, compartilhamos ou
divulgamos suas Informações Pessoais a terceiros.
5.2. Em linha com as finalidades acima previstas, as Informações Pessoais do
usuário poderão ser compartilhados com as seguintes pessoas ou empresas:
Google Analytics, com sede em Av. Brg. Faria Lima, 3477 - Itaim Bibi, São Paulo
- SP, 04538-133}
Molla Marketing Ltda. - ME. – Rua Enxovia, 472 – Vila São Francisco, São Paulo,
SP, 04711-0
Amazon Web Services - 410 Terry Avenue North, Settle, WA 98109-5210, EUA

6. Coleta e uso de informações de menores de 18 anos
6.1. A Bayer não coleta ou solicita informações pessoais de ninguém com menos
de 18 anos ou conscientemente permite que tais pessoas para usem o Site. Se você
tem menos de 18 anos, por favor, não tente se registrar no Site ou nos enviar
quaisquer Informações Pessoais.
7. Transferência Internacional de Informação:
7.1. Se você optar por nos fornecer Informações Pessoais, a Bayer poderá
transferir essas informações para suas afiliadas e subsidiárias ou para terceiros,
além-fronteiras, e do seu país ou jurisdição para outros países ou jurisdições ao
redor do mundo que podem não ter os mesmos dados leis de proteção como seu
país. Ao fornecer suas informações pessoais, você concorda em:
7.1.1. O uso de suas informações pessoais para os usos identificados acima, de
acordo com esta política de privacidade; e
7.1.2. A transferência de suas informações pessoais para um país fora do seu
país de residência, conforme descrito acima.
7.2. Adotaremos as salvaguardas necessárias para garantir que suas informações
pessoais sejam tratadas com segurança e de acordo com esta política e as leis
aplicáveis. Para mais informações sobre essas salvaguardas, entre em contato
conosco.
8. Sites de Terceiros
8.1. Esta declaração se aplica apenas às informações coletadas no Site. O Site pode
conter links para outros sites. Não nos responsabilizamos pelas práticas de
privacidade ou pelo conteúdo desses outros sites.
9. Cessão
9.1. No caso de todos ou parte de nossos ativos serem vendidos ou adquiridos por
outra parte, ou no caso de uma fusão, você nos concede o direito de atribuir as
Informações Pessoais e as Informações Não Pessoalmente Identificáveis coletadas
através do Site.
10. Segurança
10.1. O site se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.
10.2. Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em
consideração: as técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito,
o contexto e as finalidades do tratamento; e os riscos para os direitos e liberdades
do usuário.
10.3. O site utiliza certificado SSL (Secure Socket Layer) que garante que os dados
pessoais se transmitam de forma segura e confidencial, de maneira que a

transmissão dos dados entre o servidor e o usuário, e em retroalimentação, ocorra
de maneira totalmente cifrada ou encriptada.
10.4. No entanto, o site se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de
terceiros, como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do
usuário, como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro. O site se
compromete, ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum
tipo de violação da segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto
risco para seus direitos e liberdades pessoais.
10.4.1. A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que
provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a
divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos,
conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
10.5. Por fim, o site se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com
confidencialidade, dentro dos limites legais.
11. Política de Retenção e Descarte
11.1. As Informações Pessoais do usuário serão conservadas pelo prazo máximo
de: 4 (três) meses, exceto se o usuário solicitar a sua exclusão, nos termos previstos
nesta Política de Privacidade e na legislação vigente, antes do final deste prazo.
11.2. A Bayer adota medidas razoáveis para garantir que seus dados pessoais não
sejam armazenados por mais tempo que o necessário para atingir as finalidades
descritas acima, ou do que o requerido pela legislação aplicável.
11.3. Podemos manter uma forma anônima de suas informações pessoais, que
não mais se referem a você, para fins estatísticos, sem limite de tempo, na medida
em que tenhamos interesse legítimo e legal em fazê-lo.
12. Direitos do Titular
12.1.
Você tem o direito de: (i) solicitar informações e acessar todas as
informações pessoais que mantemos sobre você; (ii) solicitar que quaisquer
Informações Pessoais imprecisas que mantemos sejam corrigidas; (iii) opor-se a
certos tipos de processamento de suas informações pessoais que realizamos
(incluindo o direito de optar por não receber marketing direto); (iv) solicitar que
excluamos as informações pessoais que mantemos sobre você; e (v) solicitar uma
cópia de suas Informações Pessoais em um formato razoável e comumente usado
pela máquina (ou solicitar que transfiramos suas Informações Pessoais nesse
formato para um provedor de serviços de terceiros).
12.2.
Embora alguns desses direitos possam ser exercidos por você diretamente
através do www.dinheirodevoltapco.com.br no link “Contato”, muitos dos direitos,
como os relacionados a solicitações para excluir seus dados pessoais, precisarão ser
enviados ao responsável pelo tratamento dos dados no e-mail
alexandre.sotelo@agenciamolla.com.br. Consideraremos essas respostas e
responderemos a você dentro de 30 dias. Podemos exigir a verificação de sua
identidade para fornecer uma cópia de suas informações conforme permitido por
lei.

13. Alterações a esta Política de Privacidade
13.1. Reservamo-nos o direito de alterar esta política de privacidade de tempos em
tempos, a nosso exclusivo critério, especialmente para adaptá-las às evoluções do
site Dinheiro de Volta PCO, seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja
pela supressão ou modificação daquelas já existentes. Quando o fizermos, também
revisaremos a data "Última atualização" na parte inferior desta política de
privacidade.
13.2. O usuário será explicitamente notificado em caso de alteração desta política.
13.3. Caso discorde de alguma das modificações, deverá pedir, imediatamente, o
cancelamento de sua conta e apresentar a sua ressalva ao serviço de atendimento,
se assim o desejar.
14. Legislação Aplicável / Local / Foro
14.1. O presente Acordo será regido pelas leis do Brasil. Todas as disputas,
controvérsias e divergências entre as partes decorrentes ou relacionadas com esta
política de privacidade terão seu foro em São Paulo – SP. As partes renunciam a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
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