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 Viva Seu Momento Treloso 

 Postagem da hashtag “#VIVASEUMOMENTOTRELOSO  ” 
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 Município: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760-000 
 CNPJ/MF nº: 07.206.816/0001-15 

 1. CAMPANHA 

 1.1.  Essa  é  uma  campanha  de  marketing  promovida  M.  DIAS  BRANCO  S.A.  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS,  que 
 visa  promover  a  interação  dos  consumidores  da  marca  Treloso  em  atividades  disponibilizadas  na  região  metropolitana 
 de  Recife/PE,  e  será  realizada  no  período  de  25/04/2022  até  25/04/2023,  com  participação  compreendida  entre  os  dias 
 25/04/2022 até 30/08/2022. 

 1.2.  A  Campanha  é  aberta  às  pessoas  físicas,  maiores  de  18  anos  ,  que  tiverem  interesse  em  participar  e  cumpram  com 
 todas as condições previstas neste Regulamento. 

 1.2.1. Essa campanha abrange as ações cujas mecânicas são a seguir especificadas. 

 1.2.2.  Interação via postagem da hashtag “#VIVASEUMOMENTOTRELOSO  ”, 

 1.2.2.1.  A  Promotora  disponibilizará  um  outdoor  na  região  metropolitana  de  Recife/PE,  que  conterá  uma  tela  com 
 transmissão  de  imagens  postadas  pelos  participantes  nas  suas  redes  sociais  e  selecionadas  pela  Promotora,  nos  termos 
 previstos nesse Regulamento. 

 1.2.2.2.  As  pessoas  que  desejarem  participar  deverão,  durante  o  período  da  campanha  especificado  neste  Regulamento, 
 realizar  uma  postagem  de  foto  ou  vídeo  em  suas  redes  sociais  (abertas  ao  público),  nos  termos  dos  tópicos  a  seguir,  com 
 a hashtag “#VIVASEUMOMENTOTRELOSO”. 

 1.2.2.2.1.  O  participante  deverá  registrar  em  sua  foto  ou  vídeo  um  momento  de  divertimento  ou  recreação  próprio,  com 
 a possibilidade de presença de outros participantes, observando todos os itens deste Regulamento. 

 1.2.2.3.  Ato  contínuo  ao  item  1.2.2.2,  o  participante  deverá  realizar  o  seu  cadastro,  conforme  especificado  no  item  1.4,  e 
 o  aceite  aos  termos  deste  Regulamento  e,  caso  haja  imagem  de  menores  no  conteúdo  (exclusivamente  na  hipótese  de 
 se  tratar  de  filho  ou  menor  sob  sua  reponsabilidade  legal),  deverá  realizar  o  aceite  também  ao  termo  de  consentimento 
 da campanha. Ambos estarão disponíveis por meio do link  http://www.vitarella.com.br/treloso/regulamento  . 

 1.2.2.4.  As  imagens  e  vídeos  constantes  no  material  publicado  pelos  Participantes  deverão  obedecer  aos  seguintes 
 requisitos:  (a)  não  ter  cunho  obsceno,  ofensivo,  imoral,  racista,  discriminatório,  com  teor  ilícito,  com  imagens  ou  vídeos 
 que  sugiram  ou  estimulem  atos  que  possam  colocar  em  risco  a  saúde,  seja  esta  física  ou  psicológica,  segurança  e  vida  da 
 audiência;  (b)  não  fazer  qualquer  tipo  de  referência,  seja  ela  direta  ou  indireta,  aos  produtos  e  marcas  de  terceiros;  (c) 
 possuir autorização de terceiros cujas imagens eventualmente sejam exibidas nas imagens captadas na foto. 

 1.2.2.5.  O  Participante  declara  que  no  momento  de  sua  inscrição  (assim  considerada  a  publicação  do  conteúdo  marcado 
 com  a  hashtag  da  campanha  e  o  cadastro  via  site)  não  tem,  nem  terá  em  sua  foto  ou  vídeo  conteúdo  inapropriado, 
 conforme disposto nas diretrizes deste Regulamento. 

 1.2.2.6.  Os  Participantes  têm  plena  liberdade  para  criação  da  sua  foto  e  vídeo,  respeitadas  as  exigências  desta 
 campanha. 
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 1.2.2.7.  Ao  participar  da  campanha,  os  Participantes  estão  automaticamente:  (i)  declarando  sua  ciência  de  que  a 
 publicação  de  conteúdo  na  rede  social  está  sujeita  a  interações  da  própria  rede,  inclusive  por  parte  de  outros  usuários;  e 
 (ii) declarando que leram, compreenderam e aceitam os termos e condições deste Regulamento. 

 1.2.2.8.  A  Promotora  reserva  o  direito  de  verificar  a  identidade  do  usuário  Participante,  pois  não  será  permitida  a 
 participação com perfis falsos (“fakes”), que não guardem qualquer relação com a identidade civil do usuário. 

 1.2.2.9.  As  fotos  e  vídeos  postados  identificados  por  meio  da  hashtag  da  Campanha  serão  avaliados  e  poderão,  a 
 exclusivo  critério  da  Promotora,  ser  transmitidos  no  outdoor,  pelo  período  desta  campanha,  ou  ser  publicados  no  perfil 
 da Promotora no Instagram. 

 1.2.2.10.  Não  será  válido,  para  fim  de  participação,  a  adesão  à  campanha  realizada  por  terceiro  ou  por  pessoa  menor  de 
 18 anos, conforme estabelecido nesse Regulamento. 

 1.2.2.11.  Fica,  ainda,  determinado  que  poderá  ser  solicitada  aos  participantes  a  apresentação  de  documentos  para 
 aferição  de  sua  identidade,  como  o  RG  ou  CPF.  A  recusa  em  apresentar  documentos,  ou  a  apresentação  de  documentos 
 com sinais claros de adulteração ou sem condições de leitura ou verificação, ensejará a desclassificação do participante. 

 1.2.2.12.  Não  poderão  participar  desta  Campanha,  (i)  as  pessoas  absolutamente  incapazes;  (ii)  pessoas  jurídicas;  (iii) 
 sócios,  acionistas,  empregados  ou  colaboradores  da  Promotora  e  Empresas  Aderentes;  (iv)  Sócios  e  empregados  das 
 agências  de  propaganda  e  Campanha  que  mantenham  contrato  com  a  Promotora  para  a  realização  desta  Campanha;  (v) 
 sócios  ou  colaboradores  do  escritório  de  advocacia  que  tenham  atuado  diretamente  na  assessoria  desta  Campanha;  (vi) 
 Sócios,  acionistas,  empregados  ou  colaboradores  de  qualquer  empresa  que  preste  serviços  diretamente  para  esta 
 campanha. 

 1.3.  Forma de Cadastro e Aceite  . 

 1.3.1.  Cadastro  via  site  .  Para  participar  da  Campanha  o  participante  deverá  se  cadastrar  pelo  site 
 http://www.vitarella.com.br/treloso/regulamento  , preenchendo  os campos obrigatórios abaixo: 

 DADOS DO CONSUMIDOR - CADASTRO (a serem preenchidos pelos participantes): 

 - Nome completo; 
 - Data de nascimento (dia/mês/ano); 
 - E-mail 
 - Perfil que realizou a postagem. 
 -  Assinalar  a  opção  de  aceite  do  Regulamento  e  ao  Termo  de  Consentimento  de  Uso  de  Imagem  de  Menores  (ANEXO  I)  e 
 ciência à Política de Privacidade e Cookies (  http://www.vitarella.com.br/treloso/regulamento  )  (ANEXO II). 

 1.3.2.  Caso  o  conteúdo  produzido  tenha  a  participação  de  pessoa  menor  de  idade,  o  responsável  legal  desta  deverá 
 imputar os dados do menor no momento de cadastro no site. 

 1.4.  Forma de Divulgação das Interações 

 1.4.1.  Após  a  adoção  das  providências  indicadas  nos  itens  anteriores,  os  conteúdos  postados  serão  avaliados  pela 
 Empresa  Promotora  e,  alguns  destes,  a  critério  único  e  exclusivo  da  Empresa  Promotora,  serão  veiculados  nas  redes 
 sociais ou no outdoor situado na região metropolitana de Recife/PE. 

 1.4.2.  Nenhum  brinde  ou  prêmio  será  devido  aos  participantes  da  campanha,  a  participação  deverá  ocorrer  de  maneira 
 espontânea  e  algumas  postagens  poderão,  eventualmente,  serem  utilizadas  pela  Empresa  Promotora  para  seus  fins 
 estatutários. 

 2. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 2.1.  O  participante  será  desclassificado,  a  qualquer  tempo,  se  praticar  qualquer  ato  que  possa  ser  equiparado  à 
 fraude  e/ou  agir  em  desacordo  com  as  regras  estabelecidas  neste  Regulamento,  sendo  de  plena  responsabilidade  do 
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 participante  todo  e  qualquer  dano  e/ou  prejuízo  causado  e/ou  que  venha  a  ser  causado  à  Empresa  Promotora  e  a 
 terceiros pela eventual prática de atos ilícitos. 

 2.2.  Será  excluído  da  ação,  todo  e  qualquer  participante  que,  no  curso  da  ação,  a  juízo  da  Empresa  Promotora, 
 desrespeitar  as  normas  deste  Regulamento  ou  atuar  em  desacordo  com  a  lei,  ética  e  boas  práticas,  notadamente,  se 
 praticar fraude, ilegalidades, crimes ou ludibriar ou desrespeitar outro participante. 

 2.3.  Havendo  qualquer  indício  de  fraude,  a  Empresa  Promotora  se  reserva  ao  direito  de  investigar  e  deliberar  acerca 
 da  existência  ou  não  de  ato  ilícito  e  tomar  decisão  sobre  a  validade  da  eventual  participação.  Suas  decisões  serão 
 soberanas, irrevogáveis, irrecorríveis e levarão em conta a legislação vigente. 

 2.4.  O  cadastro  em  nome  do  participante  poderá  ser  cancelado  pela  Empresa  Promotora,  a  seu  exclusivo  critério, 
 no  caso  de  fraude  ou  tentativa  de  fraude  pelo  participante,  por  meio  de  códigos  maliciosos,  vírus  ou  quaisquer  outras 
 formas  que  visem  à  obtenção  de  vantagens  indevidas.  Para  efeito  dessa  cláusula,  considera-se  fraude  a  participação 
 mediante  cadastramento  de  informações  incorretas  ou  falsas  e/ou  acesso  sistema  para  imputar  informações 
 utilizando-se  de  meios  ilícitos,  cadastro  em  nome  de  outra  pessoa,  bem  como,  qualquer  tentativa  de  violação  das 
 condições da competição previstas. 

 2.5.  A  Empresa  Promotora  e/ou  demais  empresas  organizadoras  envolvidas  na  ação  devem  garantir  que  o  processo 
 seja  realizado  de  forma  transparente  e  em  conformidade  com  a  legislação  vigente  aplicável,  a  fim  de  não  incentivar, 
 direta  ou  indiretamente,  condutas  indevidas,  desvios  por  parte  dos  Participantes,  que  deverão  se  abster  de  violar  as 
 regras  estabelecidas  no  presente  Regulamento  e  de  praticar  atos  de  corrupção,  suborno,  fraude,  lavagem  de  dinheiro  e 
 outras práticas ilícitas. 

 2.6.  A  campanha  aqui  prevista  poderá  ser  submetida  a  auditorias  para  verificar  a  observância  das  regras  descritas 
 no Regulamento, bem como nas demais políticas internas da Empresa Promotora. 

 2.7.  As  participações  que  não  preencherem  as  condições  básicas  da  Campanha,  previstas  neste  Regulamento,  não  terão 
 nenhuma validade, sendo os participantes automaticamente desclassificados. 

 2.8. Será desclassificado o participante que: 
 A) Informar dados falsos, incorretos ou incompletos à Empresa Promotora; 
 B) Não observar corretamente todas as condições de participação previstas neste Regulamento. 

 2.9.  A  Promotora  pode  desclassificar  a  participação  de  imagens  e  vídeos,  a  seu  exclusivo  critério  e  a  qualquer  momento, 
 que contenham conteúdo proibido ou inapropriado, em especial que contenham as seguintes regras gerais: 
 • Incite a pornografia, violência ou que sejam contrários à moral, isoladamente ou em conjunto; 
 • Incite o uso indiscriminado de álcool, drogas, tabaco e assemelhados, armas de fogo, munições e explosivos; 
 • Incite qualquer tipo de discriminação por conta de raça, gênero, nacionalidade ou origem étnica; 
 • Represente qualquer tipo de conteúdo publicitário ou faça referência a qualquer marca ou símbolo de terceiros; 
 • Viole direitos autorais, a legislação ou as regras deste regulamento. 

 2.10.  Ficará vetada a participação de colaboradores  da Empresa Promotora. 

 2.11.  De  forma  alguma  será  garantida  a  publicação  pela  Empresa  Promotora  das  fotos  ou  vídeos  postados  pelos 
 participantes, os critérios e a utilização das postagens serão de exclusiva competência da Empresa Promotora. 

 3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 3.1.  O  regulamento  completo  e  seus  anexos,  estarão  disponíveis  no  site 
 http://www.vitarella.com.br/treloso/regulamento  . 

 3.2.  As  dúvidas  dos  participantes  sobre  a  presente  campanha  poderão  ser  esclarecidas  através  do  SAC  da  Marca  – 
 telefone 0800 704 5664. 

 3.3.  Cessão  dos  direitos  de  personalidade  dos  participantes  em  relação  à  campanha.  Os  participantes  desta  Campanha 
 autorizam,  sem  quaisquer  ônus,  a  Empresa  Promotora  a  utilizar  as  suas  imagens,  nomes  e/ou  sons  de  voz,  em  fotos, 
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 cartazes,  filmes,  bem  como  em  qualquer  tipo  de  mídia  e  peças  promocionais,  para  uso  institucional  ou  comercial,  no 
 prazo  máximo  de  vigência  da  Campanha  estabelecido  no  preâmbulo  deste  instrumento.  Após  o  prazo  estabelecido,  as 
 imagens poderão ser mantidas publicadas nas redes sociais da Promotora, para fins de acervo histórico. 

 3.4.  As  autorizações  descritas  acima  não  implicam  em  qualquer  obrigação  de  divulgação  ou  de  pagamento  de  qualquer 
 quantia por parte da Empresa Promotora aos participantes. 

 3.5.  Reconhecimento  de  cláusulas  e  aceitação  do  Regulamento.  A  simples  participação  na  presente  campanha 
 implicará  no  total  e  integral  reconhecimento  das  condições  e  aceitação  irrestrita  deste  Regulamento,  bem  como, 
 presumir-se-á a condição de que o participante não possui impedimento legal ou outro que o impeça de participar. 

 3.6.  A  participação  na  Campanha  é  voluntária  e  implicará  a  aceitação  total  e  irrestrita  de  todos  os  itens  deste 

 Regulamento.  Caso  não  haja  interesse  na  participação,  o  Participante  deverá  solicitar  sua  exclusão,  pelos  meios  previstos 

 neste Regulamento. 

 3.7.  Não  terão  validade  as  participações  que  não  preencherem  as  condições  básicas  da  Campanha  previstas  neste 

 Regulamento. 

 4. AVISO DE PRIVACIDADE 

 4.1.  Uma  vez  preenchido  o  cadastro  com  os  seus  dados  pessoais,  o  consumidor  deverá  manifestar  o  aceite  e  a  adesão 
 aos  termos  do  presente  Regulamento  e,  consequentemente,  ao  tratamento  dos  seus  dados  pessoais  pela  Empresa 
 Promotora.  A  ausência  do  aceite  ou  o  não  preenchimento  de  qualquer  campo  obrigatório  impedirá  a  conclusão  do 
 cadastro e a participação na campanha. 

 4.1.1.  Os  interessados  que  não  concordarem  com  os  termos  e  condições  estabelecidos  neste  Regulamento,  não 
 participarão desta campanha. 

 4.2.  Todos  os  cadastros  serão  armazenados  num  banco  de  dados  único  da  campanha  que  estará  hospedado  no  servidor 
 de  terceiro  fornecedor  contratado,  respeitando  a  legislação  promocional  e  as  regras  de  Proteção  de  Dados  Pessoais, 
 dispostas em especial na Lei 13.709/2018. 

 4.3.  Todos  os  dados  fornecidos  pelos  consumidores  serão  armazenados  em  banco  de  dados,  observadas  as  medidas  de 
 segurança  razoáveis  disponíveis  no  mercado  atualmente  e  somente  poderão  ser  acessados  por  pessoas  qualificadas  e 
 previamente autorizadas pela Empresa Promotora. 

 4.4.  Os  dados  pessoais  dos  participantes  serão  armazenados  durante  o  prazo  de  execução  desta  ação  com  a  finalidade 
 de  que  seja  garantida  a  execução  da  Campanha,  a  participação  do  participante  de  forma  integral  e  adequada.  Além 
 disso,  os  dados  pessoais  serão  armazenados  após  o  término  da  campanha,  pelo  prazo  de  1  (um)  ano,  para  fins  de 
 prevenção  a  fraude,  cumprimento  de  obrigação  legal  ou  contratual  e  solicitação  ou  defesa  dos  interesses  da  Empresa 
 Promotora perante Autoridade em âmbito administrativo ou judicial. 

 4.5.  A  Empresa  Promotora  garante  os  seguintes  direitos  aos  usuários  com  relação  à  coleta  e  uso  de  dados  por  meio 
 desta campanha: 
 • a confirmação de existência de tratamento de seus dados pessoais pela Empresa Promotora. 
 • o acesso aos dados detidos pela Empresa Promotora; 
 • a correção de eventuais dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 •  o  bloqueio,  a  eliminação  ou  a  anonimização  de  dados  desnecessários,  excessivos  ou  tratados  em  desconformidade 
 com a legislação; 
 •  portabilidade  dos  seus  dados  pessoais  à  outra  empresa,  mediante  requisição  expressa,  observados  os  nossos  segredos 
 comerciais e industriais e os regulamentos oficiais sobre o assunto; 
 •  a  eliminação,  quando  requerida,  dos  dados  pessoais  coletados  mediante  seu  consentimento,  na  forma  da  legislação 
 aplicável; 
 • informação das entidades públicas e privadas com as quais houve uso compartilhado de seus dados; e 
 •  informação  sobre  a  possibilidade  de  não  fornecer  seu  consentimento  e  sobre  as  consequências  da  negativa,  nos  casos 
 em que seus dados forem coletados e tratados mediante consentimento. 



 4.6.  Para  exercer  qualquer  um  dos  seus  direitos,  o  participante  poderá  entrar  em  contato  por  meio  do  e-mail 
 encarregado.lgpd@mdiasbranco.com.br.  A  Empresa  Promotora  analisará  e  atuará  sobre  tais  pedidos  em  conformidade 
 com  as  leis  de  proteção  de  dados  aplicáveis,  e  poderá  solicitar  que  o  participante  comprove  a  sua  identidade  para 
 ajudar a Empresa Promotora a responder de forma eficiente à sua solicitação. 

 4.7.  O  Participante  fica  ciente  que  caso  solicite  a  exclusão  dos  seus  dados  pessoais  enquanto  a  campanha  ainda  estiver 
 em curso, isto acarretará a sua imediata desclassificação. 

 5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 5.1  A  reprodução  e  representação  de  todos  ou  de  parte  dos  sinais  distintivos  que  fazem  parte  da  Campanha  são 

 estritamente proibidas, uma vez que são de titularidade da Promotora ou a ela está licenciado. 

 5.2.  Qualquer  reprodução  não  autorizada  destes  sinais  distintivos  constitui  ou  pode  constituir  uma  infração  passível  de 

 sanções penais. 

 6. FORO 

 6.1.  Fica,  desde  já,  eleito  o  foro  do  Participante  para  solução  de  quaisquer  questões  referentes  ao  Regulamento  da 

 presente Campanha. 

 Fim do Regulamento. 



 ANEXO I 

 TERMO DE CONSENTIMENTO COLETA DE DADOS PESSOAIS DE MENORES DE IDADE (PAIS/RESPONSÁVEIS) 

 Controlador dos dados pessoais 
 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
 Endereço: RODOVIA BR 116, Número: S/Nº Complemento: KM18 
 Município: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760-000 
 CNPJ/MF nº: 07.206.816/0001-15 

 Titular dos dados pessoais 
 Pessoa Menor de Idade presente no conteúdo obtido. 

 Responsável legal 
 Responsável legal pela pessoa menor de idade presente no conteúdo obtido 

 Dados Coletados 
 Imagem, Vídeo e Voz 

 Finalidades do tratamento 
 Para  a  eventual  postagem  nas  redes  sociais  e  mídias  externas  da  Campanha,  do  conteúdo  disponibilizado  pelo 
 participante ou coletado pela  M. Dias Branco. 

 Armazenamento 
 Concordo  que  os  dados  pessoais  objeto  do  presente  documento  serão  utilizados  pela  M.  Dias  Branco  para,  além  das 
 finalidades  descritas  no  item  anterior,  armazenamento  em  uma  base  de  dados  de  responsabilidade  da  própria  M.  Dias 
 Branco  e  utilização  posterior  para  comunicação  e  aprimoramento  dos  serviços  prestados  pela  M.  Dias  Branco  ,  bem 
 como para envio de ofertas de benefícios específicos. 

 Compartilhamento 
 Fica  a  M.  Dias  Branco  autorizada  a  compartilhar  os  dados  pessoais  objeto  do  presente  documento  com  outros  Agentes 
 de  Tratamento,  caso  seja  necessário,  exclusivamente,  para  as  finalidades  ora  descritas,  observados  os  princípios  e 
 garantias estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e outras legislações aplicáveis ao caso. 

 Confidencialidade 
 A  presente  autorização  leva  em  consideração  o  compromisso  assumido  pela  M.  Dias  Branco  de  tratar  os  dados  pessoais 
 objeto  do  presente  documento,  inclusive  os  dados  sensíveis,  de  forma  sigilosa  e  confidencial,  mantendo-os  em 
 ambiente seguro e não sendo utilizados para qualquer fim que não os descritos nos itens acima. 

 Uso de imagem 
 Declaro  ter  conhecimento  e  autorizo  o  registro  da  minha  imagem,  seja  por  filmagem  ou  por  fotografia,  captadas  ou 
 compartilhadas  com  a  M.  Dias  Branco  ,  podendo  a  M.  Dias  Branco  utilizá-la,  em  sua  totalidade  ou  em  parte,  para 
 posterior elaboração de conteúdo de marketing. 

 Autorização: 
 1.  Caso o Titular dos dados pessoais seja um Adolescente  1  : 

 Em  total  observância  à  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (Lei  nº  13.709/2018)  e  demais  normativas  sobre 
 proteção  de  dados  pessoais,  manifesto-me  de  forma  livre,  expressa  e  inequívoca  em  autorizar  a  M.  Dias  Branco  a 
 realizar o tratamento dos meus dados pessoais. 

 A  autorização  ora  concedida  se  estenderá  a  eventuais  sociedades  de  propósitos  específicos,  outras  associações  e 
 empresas  do  mesmo  grupo,  mesmo  que  futuras  ou  provenientes  de  fusões,  aquisições,  incorporações,  cisões  ou 
 qualquer outra operação societária que possa alterar a estrutura atual da  M. Dias Branco  , em razão de  suas atividades. 

 1  Adolescente: Considera-se adolescente a pessoa entre os 12 (doze) e os 18 (dezoito) anos de idade. 



 2.  Caso o Titular dos dados pessoais seja uma Criança  2  : 
 Em  total  observância  à  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (Lei  nº  13.709/2018)  e  demais  normativas  sobre 
 proteção  de  dados  pessoais,  na  qualidade  de  responsável  legal  do  titular  dos  dados  pessoais  objeto  da  coleta 
 estabelecida  no  presente  documento,  manifesto-me  de  forma  livre,  expressa  e  inequívoca  em  autorizar  a  M.  Dias 
 Branco  a realizar o tratamento de referidos dados  pessoais nos limites ora estabelecidos. 

 A  autorização  ora  concedida  se  estenderá  a  eventuais  sociedades  de  propósitos  específicos,  outras  associações  e 
 empresas  do  mesmo  grupo,  mesmo  que  futuras  ou  provenientes  de  fusões,  aquisições,  incorporações,  cisões  ou 
 qualquer outra operação societária que possa alterar a estrutura atual da  M. Dias Branco  , em razão de  suas atividades. 

 Revogação 
 Tenho  conhecimento  de  que,  a  qualquer  tempo,  posso  revogar  o  consentimento  ora  fornecido  relacionado  ao 
 tratamento  dos  dados  pessoais  objeto  do  presente  documento,  hipótese  em  que  deixarei  de  fazer  parte  do  banco  de 
 dados da  M. Dias Branco  . 

 Declaro  e  concordo  que  os  dados  pessoais  por  mim  fornecidos  poderão  ser  armazenados,  mesmo  após  o  término  do 
 tratamento,  inclusive  após  a  revogação  do  consentimento,  para  (i)  cumprimento  de  obrigação  legal  ou  regulatória  ou  (ii) 
 desde que anonimizados (quando deixarão de ser considerados dados pessoais para o fim da LGPD). 

 Canais de atendimento 
 Estou  ciente  que  posso  receber  informações,  tirar  dúvidas  ou  realizar  solicitações  relacionadas  ao  presente  Termo  pelo 
 e-mail  encarregado.lgpd@mdiasbranco.com.br  ou  pelo  preenchimento  de  formulário  disponibilizado  no  site 
 https://mdiasbranco.com.br/privacidade/lgpd. 

 2  Criança: Considera-se criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



 ANEXO II 

 Política de privacidade e tratamento de dados pessoais 

 A  presente  Política  tem  por  finalidade  demonstrar  o  nosso  compromisso  em  resguardar  a  sua  privacidade  e  proteger 
 seus  Dados  Pessoais,  estabelecendo  as  regras  sobre  o  Tratamento,  bem  como  explicando  quais  são  seus  direitos  e 
 como exercê-los. 

 Leia  atentamente  esta  Política  e,  caso  ainda  restem  dúvidas,  fique  à  vontade  para  entrar  em  contato  conosco  por 
 meio dos Canais de Atendimento aqui disponibilizados. 

 INFORMAÇÕES GERAIS 

 Esta  Política  de  Privacidade  se  refere  às  informações  coletadas  no  Campanha  Viva  Seu  Momento  Treloso,  em  todo  o 
 seu decorrer. 

 CONCEITOS BÁSICOS 

 Para melhor entendimento desta Política, devem ser consideradas as seguintes definições: 

 Cookies  :  pequenos  arquivos  enviados  para  o  seu  navegador  ou  dispositivos,  que  armazenam  as  suas  preferências  e 
 outras  informações  sobre  como  e  quando  nossos  ambientes  são  visitados,  bem  como  a  quantidade  de  pessoas  que 
 acessam. 

 Dados  Pessoais  ou  Dados  :  é  o  dado  relativo  a  uma  pessoa  física,  que  seja  capaz  de  identificá-la  ou  torná-la 
 identificável. 

 Encarregado  :  pessoa  indicada  para  atuar  como  canal  de  comunicação  entre  nós,  os  titulares  dos  dados  pessoais  e  a 
 Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 

 Legislação  aplicável  :  toda  legislação  que  verse  sobre  privacidade  e  proteção  de  Dados  Pessoais,  especialmente  a  Lei 
 nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). 

 Nossos ambientes  :  designa o endereço eletrônico  https://vitarella.com.br/treloso  e seus subdomínios. 

 Política  :  é esta Política de Privacidade e Tratamento  de Dados Pessoais. 

 Titular  dos  Dados  :  é  você,  a  pessoa  física  a  quem  os  Dados  Pessoais  se  referem,  na  condição  de  colaborador  da  M. 
 Dias Branco. 

 Tratamento  :  toda  operação  realizada  com  Dados  Pessoais,  como  as  que  se  referem  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. 



 SOBRE DADOS QUE COLETAMOS 

 Como coletamos Dados.  Os Dados poderão ser coletados  diretamente de você, através do preenchimento de 
 formulários. 

 O que coletamos?  Para que coletamos? 

 Formulários de Adesão 

 Nome completo  - Permitir a participação na Campanha “Viva Seu Momento Treloso”, 

 - Identificar você; 

 - Possibilitar a comunicação com você; 

 - *Fotos – Publicações no Outdoor da Campanha e/ou Redes Sociais da M. Dias 
 Branco 

 - **Vídeos - Publicações no Outdoor da Campanha e/ou Redes Sociais da M. Dias 
 Branco; 

 - Notificar sobre eventuais alterações nesta Política, se necessário; 

 - Cumprir com obrigações legais ou regulatórias; 

 Data de Nascimento 

 E-mail 

 *Fotos 

 **Videos 

 Dados de Identificação Digital 

 Cookies 

 Identificar e autenticar você. 

 ▪  Cumprir com obrigações legais de manutenção de registros 
 estabelecidas pelo Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965/2014. 

 Atualização  e  veracidade  dos  Dados.  Você  é  o  único  responsável  pela  precisão,  veracidade  ou  atualização  dos  Dados  que 
 nos  fornece.  Nós  não  somos  obrigados  a  tratar  os  seus  Dados  se  houver  razões  para  crer  que  tal  Tratamento  possa  nos 
 imputar  infração  de  qualquer  lei  aplicável,  ou  se  você  estiver  utilizando  nossos  ambientes  para  quaisquer  fins  ilegais, 
 ilícitos ou contrários à moralidade. 

 Base  de  Dados.  A  base  de  dados  formada  por  meio  da  coleta  de  Dados  é  de  nossa  propriedade  e  está  sob  nossa 
 responsabilidade,  sendo  que  seu  uso,  acesso  e  compartilhamento,  quando  necessários,  serão  feitos  dentro  dos  limites  e 
 propósitos dos negócios descritos na  Política de Privacidade  principal da M.  Dias Branco. 

 Tecnologias  empregadas.  Nós  utilizamos  Cookies  em  nossos  ambientes,  cabendo  a  você  configurar  o  seu  navegador  de 
 internet para bloqueá-los.  Nesta hipótese, algumas funcionalidades que oferecemos poderão ser limitadas. 

 COMO COMPARTILHAMOS OS DADOS 

 Os  Dados  coletados  podem  ser  compartilhados  com  prestadores  de  serviço  ou  empresas  parceiras,  para  facilitar,  prover 
 ou executar atividades relacionadas aos Nossos Ambientes. 

 Caso  você  tenha  qualquer  dúvida  sobre  com  quem  compartilhamos  seus  Dados,  entre  em  contato  conosco  por  meio  dos 
 Canais de Atendimento disponibilizados no final desta Política. 

 QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS E COMO EXERCÊ-LOS 

 Seus  direitos  básicos.  Os  Dados  Pessoais  são  seus  e  a  legislação  aplicável  traz  uma  série  de  direitos  relacionados  a  eles, 



 que  poderão  ser  exercidos  por  você  através  de  requisição  ao  nosso  Encarregado  pelo  Canal  de  Atendimento 
 disponibilizado nesta Política. 

 Confirmação  e  acesso  :  você  poderá  solicitar  a  confirmação  sobre  a  existência  de  Tratamento  e  o  acesso  a  seus 
 Dados Pessoais, inclusive por meio da solicitação de cópias de registros que temos sobre você. 

 (i)  Correção  :  você  poderá  solicitar  a  correção  de  seus  Dados  Pessoais  que  estejam  incompletos,  inexatos  ou 
 desatualizados. 

 (ii)  Anonimização,  bloqueio  ou  eliminação  :  você  poderá  solicitar  a  anonimização  dos  seus  Dados  Pessoais,  para  que 
 eles  não  possam  mais  ser  relacionados  a  você,  o  bloqueio  dos  seus  Dados  Pessoais,  suspendendo  temporariamente 
 a possibilidade de Tratamento para certas finalidades, ou a eliminação dos seus Dados Pessoais. 

 (iii)  Portabilidade  :  você  poderá  solicitar  que  nós  forneçamos  seus  Dados  Pessoais  em  formato  estruturado  e 
 interoperável  visando  sua  transferência  para  um  terceiro,  respeitando  nossa  propriedade  intelectual  ou  segredo  de 
 negócios. 

 (iv)  Informação  sobre  compartilhamento  :  você  poderá  solicitar  informações  sobre  terceiros  com  os  quais 
 compartilhamentos  seus  Dados  Pessoais,  limitando  essa  divulgação  a  informações  que  não  violem  nossa 
 propriedade intelectual ou segredo de negócios. 

 (v)  Revogação  do  consentimento  :  você  poderá  optar  por  retirar  o  consentimento  para  alguma  finalidade  que  você 
 tenha  consentido.  Essa  revogação  não  afetará  a  legalidade  de  qualquer  Tratamento  realizado  anteriormente.  Se 
 você  retirar  seu  consentimento  para  finalidades  fundamentais  ao  regular  funcionamento  dos  nossos  ambientes  e 
 serviços, estes poderão ficar indisponíveis para você. 

 (vi)  Oposição  : você poderá se opor ao Tratamento dos seus  Dados Pessoais, caso não concorde com alguma finalidade. 

 Requisição.  Para  sua  segurança,  sempre  que  você  apresentar  uma  requisição  em  exercícios  aos  seus  direitos,  nós 
 poderemos solicitar informações complementares para comprovar sua identidade, buscando impedir fraudes. 

 Não  atendimento  de  requisições.  Nós  poderemos  deixar  de  atender  alguma  solicitação  de  exercício  de  direitos, 
 caso  o  atendimento  viole  nossa  propriedade  intelectual  ou  segredo  de  negócios,  bem  como  quando  houver 
 obrigação  legal  ou  regulatória  para  retenção  de  Dados  Pessoais.  Além  disso,  podemos  deixar  de  atender  a  sua 
 requisição  se  precisarmos  reter  os  Dados  para  possibilitar  nossa  defesa  ou  de  terceiros  em  disputas  de  qualquer 
 natureza. 

 Respostas  às  requisições.  Nós  nos  comprometemos  a  responder  todas  as  solicitações  em  um  prazo  razoável  e 
 sempre em conformidade com a legislação aplicável. 

 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Para  saber  mais  informações  sobre  como  compartilhamos,  como  protegemos  e  como  armazenamos  seus  Dados 
 Pessoais  e  seus  registros  de  atividade,  por  favor  encontre  nossa  Política  de  Privacidade  principal  acessando: 
 https://mdiasbranco.com.br/privacidade/. 

 SOBRE ESSA POLÍTICA 

 Alteração  do  teor  e  atualização.  Você  reconhece  o  nosso  direito  de  alterar  o  teor  desta  Política  a  qualquer 
 momento,  conforme  a  finalidade  ou  necessidade,  tal  qual  para  adequação  e  conformidade  legal  de  disposição  de 
 lei  ou  norma  que  tenha  força  jurídica  equivalente,  cabendo  a  você  verificá-la  sempre  que  efetuar  o  acesso  em 
 nossos  ambientes.  Ocorrendo  atualizações  neste  documento  e  que  demandem  nova  coleta  de  consentimento, 
 você será notificado por meio dos canais de contatos que nos informar. 

 Inaplicabilidade.  Caso  algum  ponto  desta  Política  seja  considerado  inaplicável  por  Autoridade  de  Dados  ou  judicial, 
 as demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito. 

 Canais  de  Atendimento.  Em  caso  de  qualquer  dúvida  com  relação  às  disposições  constantes  desta  Política, 
 inclusive  para  exercício  dos  seus  direitos,  você  poderá  entrar  em  contato  com  nosso  Encarregado,  que  está  à 



 disposição nos seguintes endereços: 

 ▪  Encarregado  :  Peck Advogados 

 ▪  Endereço para correspondências  :  Rodovia BR 116, Km  18, s/n, Jabuti, Eusébio/CE, CEP: 61.760- 00 

 ▪  E-mail para contato:  encarregado.lgpd@mdiasbranco.com.br 

 Lei  aplicável  e  foro.  Essa  Política  será  interpretada  segundo  a  legislação  brasileira,  no  idioma  português,  sendo 
 eleito  o  foro  do  seu  domicílio  para  dirimir  qualquer  controvérsia  que  envolva  este  documento,  salvo  ressalva 
 específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável. 

 Atualização:  20 de abril de 2022. 

 Data da vigência: Indeterminado. 


