
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
PLATAFORMA “PORTAL DO REVENDEDOR”

1) OBJETIVO

1.1. Este documento, denominado Política de Privacidade, é parte 
integrante dos Termos de Uso do Hotsite www.exclusivajaleco.com.br (a 
“Plataforma”), e tem como
FINALIDADE  ESTABELECER  AS  REGRAS  SOBRE  A  OBTENÇÃO,  USO,
ARMAZENAMENTO,  TRATAMENTO  E  PROTEÇÃO  DOS  DADOS  E
INFORMAÇÕES COLETADAS DE SEUS USUÁRIOS, ALÉM DO REGISTRO DE
SUAS ATIVIDADES NA PLATAFORMA.

1.1. A Plataforma foi desenvolvida para os revendedores autônomos do
canal  de  venda  direta  “Exclusiva  Jaleco  “  como  alternativa  para
interação e operacionalização da relação comercial, através da captação
de pedidos, informações sobre produtos e campanhas, entre outros.

1.2.  Entende-se  por  “Revendedor  Autônomo”  aquele  que  mantém
relação comercial com o Franqueado da marca “ Exclusiva Jaleco “ para
revenda de produtos da marca, pessoalmente, por conta própria e a seu
risco,  formalizada  junto  ao  respectivo  franqueado,  através  de  um
contrato nomeado “Condições Comerciais – Revendedor Autônomo”.

1.2. Ao decidir fornecer seus dados, o Revendedor Autônomo (a seguir
denominado “Usuário”) declara conhecer e aceitar todos os termos da
presente Política.

2) COLETA DOS DADOS

2.1.  AS INFORMAÇÕES COLETADAS DO USUÁRIO SERVEM PARA QUE A
MARCA  POSSA  VIABILIZAR  A  OPERACIONALIZAÇÃO  DA  RELAÇÃO
COMERCIAL  E  PROPORCIONAR  AO  USUÁRIO,  ATENDIMENTO
DIFERENCIADO, DE ACORDO COM OS SEUS INTERESSES.

2.2.  A  Marca  declara  e  assegura  que  irá,  a  todo  e  qualquer  tempo,
MANTER  EM  ESTRITA  CONFIDENCIALIDADE  TODAS  AS  INFORMAÇÕES
FORNECIDAS PELOS USUÁRIOS, EXCETO NO CASO DE DETERMINAÇÃO
LEGAL POR PARTE DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS COMPETENTES.

2.3.  A  Marca  não  se  responsabilizará  pela  autenticidade  dos  dados
fornecidos pelo
Usuário,  bem  como  pelo  fornecimento  de  informações  incorretas,
imprecisas ou
incompletas.

3) USO DAS INFORMAÇÕES:

3.1. No momento de seu cadastro, o Usuário poderá optar por receber e-
mails
marketings (com novidades, promoções e eventos da marca).



3.2. OS REGISTROS DO USUÁRIO PODERÃO SER UTILIZADOS PARA FINS 
DA RELAÇÃO COMERCIAL, EM CASOS DE INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES OU
DE ALTERAÇÕES INDEVIDAS EM SISTEMAS E CADASTROS.

3.3. A Marca declara que as informações não serão compartilhadas nem
transferidas  a[  terceiros,  para  finalidades  diversas  das  previstas  na
presente  Política,  exceto  por  determinação  legal  por  parte  de
autoridades governamentais competentes.

4) ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES:

4.1 OS DADOS E INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELOS USUÁRIOS 
ESTARÃO
ARMAZENADOS  EM  AMBIENTE  SEGURO,  CONFORME  LEGISLAÇÃO
VIGENTE,  observado  o  estado  da  técnica  disponível,  padrões  de
segurança  e  confiabilidade,  para  manter  a  integridade  dos  dados
fornecidos, e somente poderão ser acessadas por pessoas qualificadas e
autorizadas pela Marca.

5) ACESSO À PLATAFORMA

5.1 A Plataforma ficará à disposição do Usuário durante todo o período
da relação
comercial,  ressalvadas  as  situações  de  manutenção  do  hotsite  ou
qualquer outra em que se faça necessário o desligamento temporário do
mesmo.

5.2 O acesso à Plataforma é condicionado a existência de conexão a
internet, não sendo possível o acesso ou a realização de cadastros sem
tal ferramenta. Referida conexão não é de responsabilidade da Marca,
cabendo única e exclusivamente ao próprio Usuário e ao provedor de
conexão a que é vinculado.

6) CONDIÇÕES GERAIS

6.1. O acesso à Plataforma poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer
tempo pela  Marca,  não havendo necessidade de qualquer notificação
prévia  ao  Usuário,  quando  houver  qualquer  suspeita  ou  alegação  de
descumprimento desses termos.

6.2. Os serviços e funcionalidades disponibilizados pela Plataforma são
oferecidos na forma que são publicados e poderão ser modificados a
critério  exclusivo  da  Marca,  não  tendo  o  Usuário  direito  de  solicitar
qualquer tipo de alteração no formato ou qualidade da plataforma.

6.3. O acesso do Usuário a determinado link ou página externa, através
de uma
navegação segura, não é de responsabilidade da Marca, sendo tal ação
cabível única e exclusivamente ao próprio Usuário.



6.4. Não obstante a Marca prezar pela segurança na proteção dos dados
dos  Usuários,  as  medidas  de  segurança  relativas  à  Internet  não  são
integralmente  infalíveis,  de  modo  que  a  Marca  não  poderá  ser
responsabilizada  por  conta  de  quebra  forçada  de  segurança  de  seus
sistemas ou por  vazamento  de informações  ocasionado por  terceiros,
tendo em vista que não terá dado causa a tal situação.

6.5.  Além disso,  considerando que o presente  documento poderá  ser
alterado,  a critério da Marca,  a qualquer tempo, sem necessidade de
aviso prévio, recomendamos que o Usuário verifique o teor deste termo
antes de iniciar o uso da Plataforma.

6.1. Esta Plataforma é administrada pela empresa EXCLUSIVA JALECO – EI - 
CNPJ.: 35.336.484/0001-29 - Rua HEITOR STOCKLER DE FRANÇA - Nº: 396 
CONJUNTO 1407 14º ANDAR – Curitiba – Paraná.

7) FORO
7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, 
recusando-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e 
qualquer questão oriunda do presente contrato, correndo por conta da 
parte vencida os custos e despesas judiciais, inclusive honorários 
advocatícios.


