POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta política de privacidade se aplica ao uso do site www.minnis.com.br e de aplicativos
para aparelhos móveis, incluindo, mas não se limitando, a iPhone (IOS) e
Android, doravante nominados "MINNIS" . Esta Política de Privacidade é parte de
nossos Termos de Uso e sua aceitação é indispensável para qualquer tipo de utilização
do MINNIS. Se você não concorda com qualquer termo ou condição desta Política de
Privacidade, ou dos Termos de Uso, não utilize o MINNIS e nenhum de nossos
serviços. Estes termos não se aplicam a sites de terceiros que podem estar ligados ao
www.minnis.com.br por estes possuírem sua política e termos próprios.
1. INFORMAÇÃO RECOLHIDA E REGISTRADA
Nós podemos recolher e gravar suas informações pessoais, incluindo, mas não se
limitando ao seu nome, sexo, data de nascimento, atividades e interesse. Também
podemos recolher e gravar informações publicadas no site ou aplicativo para aparelhos
móveis MINNIS, tais como opiniões, avaliações, fotos, respostas a pesquisas e
informações do seu perfil, para exibição pública.
Nós também gravamos as informações que você nos envia como sugestões, perguntas
ou reclamações.
Nós automaticamente coletamos e gravamos informações de uso do site e do aplicativo
como o seu endereço IP, tipo de navegador e seu idioma, os tempos de acesso, pesquisas
solicitadas e URLs.
Quando você visita nosso site ou aplicativo, podemos enviar cookies para seu
computador ou aparelho móvel para facilitar o seu acesso aos nossos serviços,
personalizar o serviço que prestamos a você, dar-lhe acesso a recursos adicionais do
MINNIS e acompanhar atividades de marketing. Através de cookies, podemos coletar
automaticamente e gravar informações sobre suas atividades online tais como os sites
ou aplicativos que você visita, seus clicks em links e as buscas que você realizou. Você
pode desativar os cookies seguindo instruções do arquivo de Ajuda de seu navegador ou
aparelho móvel.
Devido ao aplicativo fornecer o serviço de consulta de informações locais, nós
gravamos informações de localização do usuário durante o uso da aplicação e podemos
utilizar estes dados com o objetivo de melhorar e personalizar a experiência do usuário.
2. USO DE INFORMAÇÕES
Utilizamos suas informações para lhe enviar atualizações e notícias; para monitorar,
gerenciar e aprimorar nossos serviços; para entregar produtos e serviços solicitados;
para abrir e gerenciar sua conta; para dar suporte aos usuários; para realizar atividades
de publicidade; para processar e lidar com quaisquer reclamações feitas por ou sobre
você; para fazer valer nossos Termos de Uso e Política de Privacidade; e para cumprir
demandas de autoridades públicas.

3. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
Como previsto nos Termos de Uso, podemos compartilhar as informações que
recolhemos com terceiros, que, por sua vez, podem utilizar as informações,
publicamente ou não, para diversos fins como, por exemplo, distribuir conteúdo de
mídia e marketing, divulgá-lo em seus próprios canais de mídia.
Quando compartilhamos as informações, suas informações pessoais como nome e
endereço de e-mail geralmente não são disponibilizadas a terceiros a menos que elas
sejam imprescindíveis para que eles desempenhem seus serviços como, por exemplo,
processar pagamentos através de cartões de crédito; prestar serviços ao usuário; realizar
trabalhos de marketing e análises de cunho estratégico; apoiar inquéritos, concursos,
sorteios e outros serviços. Os prestadores de serviço não são autorizados a distribuir ou
utilizar as informações para qualquer outra finalidade além da realização do trabalho
para que forem contratados.
Podemos compartilhar suas informações com empresa controladora, subsidiárias, joint
ventures, ou outras sociedades sob controle comum que tenhamos agora ou no futuro.
Estas empresas serão obrigadas a seguir esta Política de Privacidade.
Podemos também compartilhar informações não pessoais, de forma agregada, com
terceiros como consultores, anunciantes e investidores para efeitos de análise e
avaliação de negócios.
4. SITES DE TERCEIROS
Nosso site e aplicativos podem conter links para sites de terceiros com os quais não
temos nenhuma afiliação. Não somos responsáveis pelas políticas de privacidade nem
pelas práticas de outros sites. Ao acessar um site ou aplicativo móvel de terceiro, através
de um link ou por qualquer outro meio, o usuário deve ler a Política de Privacidade
daquele site ou aplicativo móvel para que possa entender como os mesmo recolhem,
utilizam e compartilham informação.
5. INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
Se você optar por nos fornecer endereços de e-mail, telefone ou qualquer outro dado de
outra pessoa para que possamos convidá-la a utilizar o MINNIS, utilizaremos essas
informações para contatar essa pessoa em relação ao convite. Ao nos fornecer
informações de outra pessoa, você declara e garante que tem o consentimento expresso
dessa pessoa para fazê-lo.
6. CONTROLE DE DADOS
Você pode alterar suas configurações de privacidade e opções de informação. Por
exemplo, você pode optar por não receber e-mails comerciais, boletins ou SMS. Em
todo email comercial que enviarmos a você, você poderá optar por não receber tais

emails no futuro. No caso do SMS, o recebimento poderá ser bloqueado no seu próprio
aparelho móvel ou através de solicitação pelo e-mail: suporte@minnis.com.br,
colocando no assunto: “CANCELAMENTO DE SMS”. Se você alterar
suas configurações ou cancelar sua conta após suas informações já terem sido
compartilhadas com terceiros, é possível que você tenha que modificar
suas preferências de privacidade diretamente com esses terceiros.
7. PROTEÇÃO DE DADOS
Os perfis de usuário são protegidos por senhas criadas pelo próprio usuário. Tomamos
medidas de segurança apropriadas para ajudar a manter suas informações pessoais livres
de acesso e uso não autorizados. Limitamos o acesso às suas informações pessoais a
funcionários e prestadores de serviço que necessitem delas para executar seus trabalhos.
Não podemos garantir que suas informações estarão livres de acesso e uso
não autorizados em todos os momentos, mas fazemos o máximo para que isso não
aconteça. Você reconhece e aceita que não somos responsáveis por qualquer intercepção
de dados enviados através da Internet e que, portanto, não terá nada a reclamar em
relação a isso. Sempre que você divulgar informações pessoais em páginas web
disponíveis ao público ou a outro usuário, essas informações podem tornar-se acessíveis
e podem ser recolhidas e gravadas por qualquer pessoa. Você se compromete a não
divulgar no MINNIS qualquer informação que você gostaria de manter privada.
8. USO DO SITE FORA DO BRASIL
Este site é regido pelas leis e regulamentos da República Federativa do Brasil. As leis
brasileiras podem não ser tão abrangentes quanto às do seu país. Se for esse o caso, ou
se você não concordar com os termos e procedimentos de segurança descritos nesta
Política de Privacidade, não utilize este site.
9. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Temos o direito de alterar esta Política de Privacidade e a maneira como utilizamos seus
dados. Nós o incentivamos a rever esta política de privacidade com freqüência a fim de
manter-se atualizado sobre como estamos protegendo e utilizando as informações que
coletamos. Seu uso continuado do MINNIS constitui aceitação tácito e/ou de fato desta
versão mais recente desta Política de Privacidade e dos Termos de Uso.
10. CONTATO
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato
conosco: faleconosco@minnis.com.br colocando no assunto: “SOBRE A POLÍTICA
DE PRIVACIDADE” ou pode entrar em contato diretamente pelo telefone: (11)
3213-1108.

