
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

RD3 DIGITAL LTDA., sociedade empresarial de responsabilidade limitada,

inscrita no CNPJ sob o nº 29.716.712/0001-93, com sede em Avenida

Pedroso de Morais, 433, Sala 61, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05419-000,

doravante denominada CONTROLADORA.

SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, sociedade empresarial

anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.888/0001-93, com sede Av. Eng.

Alberto de Zagottis 352, - Jurubatuba, CEP: 04675-901, São Paulo (SP),

doravante denominado(a) TITULAR.

Este termo de consentimento foi elaborado em conformidade com a lei geral

de proteção de dados. Consoante ao artigo 5º inciso XII da Lei 13.709, este

documento viabiliza a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual

o titular/responsável concorda com o tratamento de seus dados pessoais

sob os seus cuidados, para as finalidades a seguir determinadas:

DO CONSENTIMENTO

Ao assinar este termo o TITULAR concorda que a CONTROLADORA, proceda

com o tratamento de seus dados. Entende-se por tratamento de acordo com

o artigo 5º inciso X, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

DAS AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS POR ESSE INSTRUMENTO

São concedidas, neste ato pelo titular:

✔ Acesso a câmera

✔ Aviso de uso de geolocalização



✔ Permissão para push notification

✔ Informar sobre Analytics no app: Localização, Sessão de uso do app,

contagem de ativações que serão usados apenas para estatísticas

internas

✔ Permissão do uso da imagem do usuário que compartilhar a própria

foto no filtro com os efeitos do papai noel

✔ Aviso de que as mensagens impróprias não participarão das ações

Todos os dados coletados e autorizações concedidas respeitam os princípios

da transparência, lealdade, licitude, além de respeitarmos o princípio da

minimização, coletando-se apenas os dados necessários para execução de

nossas atividades e para provermos benefícios a você. Para saber em

detalhes quais dados coletamos e tratamos, consulte nossa Política de

Privacidade

DOS DADOS QUE NÃO SERÃO COLETADOS

Não serão tratados ou solicitados para serem tratados, mesmo que

mediante anuência expressa do titular, os seguintes dados pela

controladora:

✔ Nome, endereço, status civil, e-mail, telefone, dados bancários etc.

FINALIDADE DO TRATAMENTO

A CONTROLADORA respeita as finalidades para as quais o titular autorizou

acesso e não utilizará para finalidades distintas sem o seu novo

consentimento ou a partir de premissas legais claras. Os acessos são

coletados para que possamos prover serviços adequados e necessários do

seu interesse, onde detalhamos em nossa Política de Privacidade os dados

coletados e os motivos
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pelos quais são tratados. Você pode a qualquer momento questionar

qualquer atividade de tratamento.

SEGURANÇA DOS DADOS

A CONTROLADORA responsabiliza-se pela manutenção de medidas de

segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de

acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,

perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilícito.

A CONTROLADORA resguarda o direito de compartilhar informações, não

apenas com as empresas que fazem parte do nosso grupo, mas com

terceiros. Com a sua concordância, podemos compartilhá-los para algumas

finalidades essenciais para a prestação de nossos serviços. Consulte em

nossa Política de Privacidade, mais detalhes sobre o compartilhamento de

dados.

PERÍODO DE GUARDA DOS DADOS

Conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mantemos

seus dados armazenados pelo tempo necessário para atender as finalidades

para as quais os dados pessoais foram coletados. Já os dados usados para

lhe oferecer serviços personalizados serão mantidos pelo tempo permitido

em lei, porém, ressalvadas a guarda obrigatória por lei, você tem direito de

exigir o apagamento destes dados.

Em algumas situações, amparados por premissas legais, não poderemos, no

momento solicitado, apagar os dados, mas sempre apresentaremos a

justificativa, de forma transparente, por meio de nosso encarregado

de proteção de dados pessoais.

RESPONSÁVEL DA CONTROLADORA PELA PROTEÇÃO DE DADOS
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A CONTROLADORA possui um Encarregado de Proteção de Dados (DPO),

que tem a incumbência, dentre outras, de aceitar reclamações e

comunicações suas, prestar esclarecimentos e adotar providências. Ele está

a sua disposição:

RAPHAEL MAGRI

E-mail: contato@rd3.digital

Telefone: (19) 99224-7224

Atenderemos suas solicitações nos prazos determinados na legislação.

DA VIOLAÇÃO DE DADOS

Para comunicar um possível incidente de segurança e aos dados ou alguma

vulnerabilidade em nossos serviços, envie e-mail para contato@rd3.digital.

DÚVIDAS OU OMISSÕES

Você não encontrou a resposta que buscava? Ainda permanece em dúvida?

Acredita que algum ponto poderia ser mais claro? Envie e-mail para

contato@rd3.digital

DIREITOS DO TITULAR

O TITULAR tem direito a obter da CONTROLADORA, em relação aos dados

por ela tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I -

confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos dados; III -

correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV -

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos

ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709; V -

portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante

requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de

acordo com a regulamentação do órgão controlador; V - portabilidade dos

dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição

expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,

observados os segredos comercial e industrial; VI - eliminação dos dados

pessoais tratados com o

mailto:contato@rd3.digital
mailto:contato@rd3.digital
mailto:contato@rd3.digital


consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº

13.709; VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o

controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - informação sobre a

possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da

negativa; IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º

da Lei nº 13.709.

DIREITO DE REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO

Este consentimento poderá ser revogado pelo TITULAR, a qualquer

momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência a

CONTROLADORA.


