Declaração de Privacidade da CHIP
A sua privacidade é importante para nós. Essa Declaração de Privacidade explica como a CHIP, Informática Empresarial
LTDA. (“CHIP”, “nós” ou “nosso”), coletam, processam, usam, protegem e compartilham os dados
pessoais/corporativas que obtemos sobre você, de acordo com os seus direitos de privacidade sob as leis aplicáveis,
incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
Visão geral de nossa prática de privacidade
Informações que coletamos sobre você

Coletamos suas informações pessoais/corporativas (basicamente telefone e email) diretamente de você através de suas interações, uso e experiências com
nosso site, eventos, produtos e serviços. Também obtemos suas informações
indiretamente de nossos parceiros de negócios e fontes de terceiros.
Cumpre ressaltar, que não coletamos informações da pessoa física, como CPF,
endereço e outros, pois não fazemos negócios diretamente com pessoas físicas.

Como usamos e compartilhamos suas Usamos suas informações pessoais/corporativas (basicamente telefone e einformações

mail) para anunciar e fornecer nossos produtos e serviços a você, customizar a
sua experiência enquanto cliente da CHIP, melhorar e personalizar nossos
produtos e serviços, fazer recomendações relevantes para você, comercializar
nossos produtos e serviços com você, e cumprir as leis aplicáveis. Também
usamos suas informações para melhorar a segurança do nosso site, produtos e
serviços, o que inclui detectar, prevenir investigar e responder a riscos nessas
áreas que podem prejudicar você ou a CHIP.
Podemos compartilhar suas informações pessoais/corporativas com parceiros
de negócios, a exemplo de fabricantes e distribuidores, a serviço da CHIP, para
fins de conclusão de qualquer transação, de fornecimento das informações
mais recentes sobre nossos produtos, serviços ou compartilhamento de nossas
últimas promoções.

Acesse,

exclua

ou

atualize

suas Você pode exercer seus Direitos de Privacidade em relação às suas informações

informações e entre em contato conosco pessoais/corporativas enviando um e-mail para contato@chipcia.com.br.
Se você tiver uma consulta de privacidade, problema, preocupação ou
reclamação, entre em contato conosco pelo e-mail contato@chipcia.com.br.
Suas escolhas de marketing

Você tem escolhas, quando realizamos eventos ou campanhas de marketing,
sobre como a CHIP entra em contato com você para apresentar ofertas de
marketing e sobre outros usos de suas informações.

Parceiro de Negócios

"Parceiro de Negócios" significa qualquer contratante, fornecedor, provedor de
serviços, processador de cartão de débito ou crédito com quem temos um

relacionamento comercial para promover nossas ofertas, comercializar
produtos, serviços, processar seu pagamento, melhor prever e entregar
conteúdo e ofertas de mercado que possam lhe interessar.

Alterações
privacidade

nesta

declaração

de Podemos fazer alterações nesta Declaração de Privacidade quando necessário
para fornecer maior transparência ou em resposta a:
 Feedback de nossos clientes, reguladores, indústria ou outras partes
interessadas.
 Mudanças em nossas práticas de privacidade, produtos ou serviços.
 Mudanças nas leis de privacidade aplicáveis.
Se houver alterações materiais na Declaração de Privacidade, revisaremos a
data "última atualizada" na parte inferior da declaração de privacidade. Nós
encorajamos você a revisar periodicamente esta Declaração de Privacidade
para saber como a CHIP está protegendo suas informações.
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