
Politica de privacidade e termos de uso 

 

Ao acessar ou contratar os sites e serviços do Portal Lojas Santa Ifigênia você 

outorga o Portal Lojas Santa Ifigênia o direito de uso e sobre os dados coletados 

e compartilhados nos moldes das finalidades condições e formas aqui expostas. 

Ao assinar esse termo você também estará autorizando o Portal Lojas Santa 

Ifigênia a publicar no site banners e anúncios com informações sobre a sua loja 

e seus produtos. 

Qualquer solicitação que você tenha interesse em fazer a respeito de seus dados 

– informações, solicitação de alteração; cancelamento, mais informações, entre 

outros – entre em contato através de nosso telefone para contato. 

Ao utilizar os serviços do Portal Lojas Santa Ifigênia você compartilha inúmeras 

informações. Isso é muito importante para que os serviços sejam aprimorados e 

para que você tenha uma experiência online única e personalizada.  

Dados cadastrais 

 

Ao fornecer informações pessoais por meio de cadastros, ao contratar os 

serviços neste disponibilizados, ao enviar formulários e em outras situações, 

você preenche cadastros, informando nome, endereço, CEP, número do registro 

junto ao Cadastro de Contribuintes (CPF), número do registro geral (RG), 

telefone para contato, nacionalidade, dados financeiros, que são armazenados 

pelo Portal Lojas Santa Ifigênia. 

 

Nós realizamos a coleta e guarda por 6 (seis) meses de dados sobre o seu 

acesso às aplicações do Portal Lojas Santa Ifigênia conforme determinação 

legal. 

 

Para que os Dados são Utilizados? 

 

As informações que você compartilha com o Portal Lojas Santa Ifigênia têm 

como finalidade a gestão, administração, prestação, ampliação e melhoramento 

dos Sites e dos Serviços.  

Com quem meus dados serão compartilhados? 



 

O Portal Lojas Santa Ifigênia poderá compartilhar os dados por você fornecidos 

com terceiros parceiros, no Brasil ou no exterior, sempre respeitando às 

finalidades adstritas ao seu compartilhamento, sendo certo que, para tanto, o 

Portal Lojas Santa Ifigênia solicitará sua prévia anuência. 

Fornecedores e parceiros 

 

O Portal Lojas Santa Ifigênia disponibiliza seus dados a terceiros, fornecedores 

e parceiros, para a execução de algumas das atividades citadas nessa política. 

Todas as disponibilizações são formalizadas, com comprometimento do terceiro 

de não fazer usos diferentes dos aqui apresentados, ou para execução do 

próprio contrato. Ao fim do contrato entre o Portal Lojas Santa Ifigênia e os 

terceiros esses se comprometem a excluir os dados e cessar qualquer uso, 

exceto em casos específicos em que a coleta tenha sido feita de forma conjunta. 

Acesso Interno 

 

O Portal Lojas Santa Ifigênia mantém rígido controle interno sobre o acesso aos 

seus dados, ou seja, apenas algumas pessoas no Portal Lojas Santa Ifigênia 

terão acesso aos seus dados e apenas para execução das atividades aqui 

previstas. Ainda assim, o Portal Lojas Santa Ifigênia implementa mecanismos 

para garantir que não haja qualquer uso indevido de seus dados. Caso suspeite 

de qualquer uso indevido, não deixe de entrar em contato conosco, por meio de 

nossos canais de atendimento, disponíveis no site. 

Dados de Terceiros 

 

Você deve ter extrema cautela ao compartilhar com o Portal Lojas Santa Ifigênia 

dados dos quais você não seja o titular. Da mesma forma que nós respeitamos 

a sua privacidade, você deve respeitar a privacidade daqueles próximos a você, 

ou aqueles de quem você tenha acesso aos dados. Se tiver dúvidas quanto ao 

consentimento desse terceiro para compartilhamento dos dados, não os 

compartilhe, o Portal Lojas Santa Ifigênia não se responsabilizara. 

Segurança 

 

O Portal Lojas Santa Ifigênia utiliza tecnologias e procedimentos de segurança 

para proteger suas informações pessoais contra perdas, roubos e acesso, uso e 



alterações não autorizados, porém, é necessário alertar que nenhuma medida 

de segurança disponível no mercado é totalmente segura. 

 

 

Eu___________________________________, 

Responsável pela loja________________________, Concordo os termos de 

uso e políticas de privacidade citados. 

 

_____________________                                                          ___/___/___ 

 

 

 

 


