
   
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1. Esta Política de Privacidade foi formulada com o intuito de manter o sigilo e a segurança 
das informações coletadas de nossos visitantes e participantes. 
2. Todas as suas informações pessoais recolhidas serão usadas para ajudar a tornar sua visita 
e permanência em nosso site a mais produtiva e agradável possível. 
3. Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoais 
quando visita o nosso site. Você detém o poder de desligar seus cookies nas opções do seu 
browser, ou efetuando alterações nas ferramentas de programas anti-vírus. No entanto, isso 
poderá alterar a forma como interage com nosso site, afetando e/ou não permitindo o acesso 
ao seu conteúdo integral. 
4. Será considerado visitante todo usuário que acessar este site e concordar com a presente 
Política de Privacidade. 
5. Será considerando participante todo visitante que concluir seu cadastro nesta promoção. 
6. A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos usuários de nosso site é muito 
importante para nós. 
7. Todas as informações pessoais relativas a visitantes que venham a acessar o presente site 
e participantes que venham a cadastrar-se na presente promoção serão tratadas em 
concordância com a Lei n.º 67 de 26 de outubro de 1998, ou Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD. 
8. A presente promoção com distribuição gratuita de prêmios é autorizada pelo Ministério da 
Economia – ME, através da SECAP - Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, 
Planejamento, Energia e Loteria.    
9. Ao aderir à presente promoção, através de cadastro concluído neste site, o participante 
outorga à Mandatária o direito de armazenar em banco de dados as informações registradas 
em seu cadastro, conforme descrito e solicitado em Critérios de Participação.  
10. Os dados pessoais que vierem a ser disponibilizados à Promotora pelos participantes 
serão legalmente coletados para atender às seguintes finalidades: 
a) Formação de cadastro para participação na promoção: Nome completo, CPF, data de 
nascimento, endereço completo, telefone e e-mail. 
b) Reforço de Mídia Publicitária (durante a promoção): Nome completo, CPF, data de 
nascimento, endereço completo, telefone e e-mail. 
c) Divulgação da própria promoção: Nome completo, CPF, data de nascimento, endereço 
completo, telefone e e-mail. 



d) Geração de lead para futuras ações de comunicação, negócios e/ou promoções da 
Promotora (aplicado de acordo com o consentimento do titular): Nome completo, CPF, data 
de nascimento, endereço completo, telefone e e-mail. 
e) Gerar estatísticas de acesso ao hotsite, garantir a segurança da promoção, verificar a 
correta participação e prevenção ou detecção de acessos automáticos em seus sistemas: 
dados de tráfego e de conexão ao hotsite da promoção, principalmente a identificação 
(endereço IP) do dispositivo utilizado pelo participante. 
f) Para solicitar a exclusão dos dados, enviar e-mail para <dpo@bahamas.com.br>. 
11. Os dados coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da 
técnica disponível, e somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e previamente 
autorizadas pela Promotora. Os servidores de armazenamento dos fornecedores contratados 
podem estar localizados em diferentes localidades, observadas as disposições legais. 
12. Conforme indicado acima, a Promotora processa e armazena os dados de tráfego e de 
conexão ao hotsite da promoção, principalmente, a identificação (endereço IP) do dispositivo 
utilizado pelo participante com o objetivo de gerar estatísticas de acesso ao hotsite, garantir a 
segurança da promoção, assim como verificar a correta participação, garantindo sua 
conformidade em relação a este Regulamento, e na prevenção ou detecção de acessos 
automáticos em seus sistemas, levando assim à exclusão do Participante envolvido nesta 
atividade. 
13. Para os fins mencionados no item 10 desta Política de Privacidade, a Promotora poderá 
compartilhar seus dados pessoais coletados no âmbito de seu grupo econômico, bem como 
com terceiros, nas seguintes circunstâncias: 
a) Para empresa que lhe presta serviços de desenvolvimento e suporte do hotsite, para o fim 
especifico de administrá-lo e manter sua qualidade e segurança; 
b) Para a agência de publicidade, para o fim específico de auxiliar na administração e 
gerenciamento da promoção; 
c) Para fins de processos judiciais e segurança: caso a Promotora seja obrigada por lei a 
divulgar seus dados pessoais, ou caso tal ação for razoavelmente necessária para cumprir os 
processos legais, para responder a quaisquer reivindicações, ou para proteger a segurança 
ou os direitos da Promotora; 
d) Para fins de prestação de contas à Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria 
- SECAP / Ministério da Economia - ME; 
e) Em caso de incorporação ou aquisição de toda ou parte da Promotora por uma outra 
companhia, ou caso a Promotora realize a venda de toda ou uma parte de seu negócio, a 
adquirente que teria acesso as informações mantidas por esse negócio da Promotora, as quais 



poderiam incluir dados pessoais, sujeito a lei aplicável. Do mesmo modo, os dados pessoais 
poderão ser transferidos como parte de uma reestruturação corporativa, processo de 
insolvência ou outro evento similar, se permitido e feito de acordo com a lei aplicável. 
14. Quaisquer terceiros com os quais a Promotora compartilha seus dados pessoais estão 
sujeitos a regras rígidas que precisam ser seguidas para o tratamento de seus dados pessoais, 
sobretudo no que diz respeito a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Não permitimos que 
quaisquer terceiros usem os dados de qualquer outra maneira que não esteja de acordo com 
nossas instruções expressas e especificas, e com as leis de privacidade e proteção de dados 
pessoais aplicáveis. A Promotora é expressamente vedada de comercializar ou ceder os 
dados pessoais coletados e tratados em decorrência dessa promoção, conforme Artigo 11 da 
Portaria MF N. 41/2008. 
15. Fica acordado que os dados existentes nos sistemas de informação da Promotora 
possuem valor probatório em relação a data e hora de conexão, aos elementos de conexão e 
das informações resultantes do processamento de dados relativo à esta promoção. Os dados 
pessoais de todos os participantes serão armazenados durante a promoção, e pelo período 
de 05 (cinco) anos após o seu encerramento, conforme determinação da SECAP/ME. 
16. Os dados pessoais dos participantes que optaram pela adesão a geração de lead e ações 
de comunicação, negócios e/ou promoções futuras da Promotora, poderão vir a ser utilizados 
pela promotora para os fins autorizados, pelo período de 01 (um) ano. Para solicitar a exclusão 
dos dados, enviar e-mail para <dpo@bahamas.com.br>. 
17. Os participantes que tiverem suas inscrições validadas pela Promotora estarão cientes e 
concordes que poderão receber informações sobre esta promoção, via e-mail ou WhatsApp, 
o que não implicará em qualquer custo para o participante. 
18. O participante da presente promoção:  
a) Terá total gerência sobre seus dados, e poderá, inclusive, a qualquer tempo, solicitar a 
alteração dos dados cadastrais registrados, exceto o número registrado no campo Cadastro 
de Pessoa Física – CPF. Tal restrição tem a finalidade de proteger o participante, com o intuito 
de não permitir que o indivíduo cadastrado seja alterado, de modo a não comprometer e/ou 
prejudicar sua participação na promoção e chances de contemplação.  
b) Deverá comprometer-se a manter todos os seus dados cadastrais atualizados, sendo 
responsável por qualquer prejuízo oriundo de informações inverídicas, imprecisas ou omissas.     
19. A utilização dos dados cadastrados na presente promoção, com os objetivos aqui 
descritos, ocorrerá pelo período de vigência da presente promoção.  
20. Após o término do período de vigência da presente promoção, os dados dos participantes 
cadastrados permanecerão arquivados pelo período de 05 (cinco) anos única e 



exclusivamente para fins de prestação de contas junto à SECAP/ME, em cumprimento a 
Portaria MF N. 41/2008.  
21. O participante poderá, a seu critério e em qualquer tempo, solicitar a exclusão de seu 
cadastro da presente promoção, bastando para isso formalizar sua intenção.  
22. Em caso de solicitação de exclusão de cadastro na presente promoção, os dados do 
participante solicitante serão invalidados, e permanecerão arquivados em total segurança pelo 
período de 05 (cinco) anos após o término da vigência da promoção, exclusivamente para fins 
de prestação de contas à SECAP/ME, em cumprimento a Portaria MF no. 41/2008. 
23. A presente promoção tem como promotora SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, CNPJ/MF 
17.745.613/0069-49, situada à Av. João Naves de Ávila, 1331 – Sub SL 00600, Bairro Tibery, 
Uberlândia/MG.  
24. Este site é controlado e operado por EXATA TECNOLOGIA E MARKETING, a partir de 
sua sede na Rua Presidente Campos Salles, 558 – Bairro Glória, Joinville/SC.  
25. Toda e qualquer dúvida referente a presente Política de Privacidade, bem como solicitação 
sobre atualização de status dos dados cadastrados, poderá ser encaminhada para a equipe 
técnica responsável através do Ícone Fale Conosco, onde será respondida em até 48 
(quarenta e oito) horas.  
26. A promotora reserva-se ao direito de alterar esta Política de Privacidade sem aviso prévio. 
Deste modo, recomendamos que consulte esta página com regularidade de forma a estar 
sempre atualizado. 
27. O acesso a este site representa a aceitação expressa e irrestrita dos termos de uso acima 
descritos. 
 
 


