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Política de Privacidade – Programa de Fidelidade Juntos Somos Mais 

O Programa de Fidelidade Juntos Somos Mais conecta, de um lado, empresas que 

ofertam produtos e serviços, e, de outro, lojistas e balconistas/vendedores das lojas 

cadastradas que atuam no comércio varejista, bem como profissionais de obra, 

podendo incluir arquitetos, mestres de obra, pedreiros, entre outras profissões 

relacionadas à construção civil. 

O funcionamento do Programa de Fidelidade depende do tratamento de dados 

pessoais dos membros do Programa de Fidelidade, isto é, Lojistas, Balconistas e 

Profissionais de Obra. Este documento tem como objetivo informar você sobre como 

a Juntos Somos Mais utiliza seus dados pessoais. Esse é só um aspecto do nosso 

trabalho como Programa de Fidelidade, por isso, recomendamos que, caso você 

tenha dúvidas sobre as regras da do Programa de Fidelidade e outros aspectos da 

sua relação com a Juntos Somos Mais, você consulte os Regulamentos aplicáveis, 

através do link: https://www.juntossomosmais.com.br/user/o-programa/regulamento. 

É o Regulamento que determina as regras do seu relacionamento com o Programa, 

e não esta Política de Privacidade. 

Nessa política, nós descrevemos: 

1. Conceitos básicos 

2. Quais dados coletamos e qual é o nosso objetivo? 

Se você for Lojista e Balconista, podemos usar os seguintes dados: 

Se você for Profissional de Obra, podemos usar os seguintes dados: 

Se você for Vendedor ou representante equivalente de alguma Empresa 

Participante, podemos usar os seguintes dados: 

Se você for um Terceiro Indicado (Lead), podemos usar os seguintes dados: 

3. Como compartilhamos seus dados pessoais? 

Se você for Profissional de Obras, seus dados são compartilhados com: 

Se você for Lojista ou Balconista, seus dados são compartilhados com: 

Se você for Vendedor ou Terceiro Indicado (Leads), seus dados são 

compartilhados com: 

4. Como tratamos seus dados pessoais? 

5. Como tratamos seus Cookies? 

6. Direitos dos Titulares  

7. Como quem posso falar sobre o tratamento de meus dados pessoais no 

Programa de Fidelidade JS+? 

https://www.juntossomosmais.com.br/user/o-programa/regulamento


 

Página 2 de 20 - Data de atualização: 29/01/21 
 

 

Para descrever os (2) dados coletados e finalidades, nós separamos as informações 

aplicáveis para Profissionais de Obra, Vendedores das Empresas Participantes, 

Indicados, Lojistas e Balconistas. Sempre procure a informação aplicável ao seu caso. 

Na Seção 3, nós dividimos as informações entre Profissionais de Obras e Lojistas ou 

Balconistas. Nas demais seções, as informações fornecidas são aplicáveis a todas as 

categorias de participantes do Programa de Fidelidade.  

Por fim, caso você esteja utilizando um de nossos sites mas não seja cadastrado no 

Programa de Fidelidade ou seja cadastrado mas não esteja logado, somente as 

informações sobre a nossa utilização de cookies são aplicáveis a você, por isso 

recomendamos que você pule para a Seção 5. 

 

1. Conceitos básicos 

 

Apresentamos abaixo alguns conceitos úteis para facilitar a sua leitura. Se quiser, 

você pode pular essa parte e voltar a ela se tiver alguma dúvida sobre esses 

conceitos. 

 

Anonimização 

Processo de transformar um dado pessoal, para que a pessoa à qual aquele dado se 

refere não possa mais ser identificada, considerando a utilização de meios técnicos 

razoáveis e disponíveis na ocasião. O processo de anonimização faz com que aquele 

dado deixe de ser dado pessoal, pois não é mais possível saber a quem aquele dado 

se refere. 

 

Balconista 

Funcionários dos Lojistas que atuam na comercialização de produtos e serviços. 

 

Dado pessoal 

Qualquer informação relacionada a uma pessoa física que possa ser identificada a 

partir daquela informação. 

 

Empresa Participante 

Empresa que oferta produtos e serviços no Programa de Fidelidade da Juntos Somos 

Mais. 
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Encarregado de dados 

Pessoa que serve como ponto de contato entre a Juntos Somos Mais e você, 

enquanto titular de dados pessoais, para tratar de assuntos relacionados aos seus 

dados junto ao Programa. 

 

Lojista 

Proprietários de pessoas jurídicas Participantes do Programa que atuam no segmento 

de varejo da construção civil. 

 

Participante ou Membro ou usuário 

Qualquer tipo de participante do Programa de Fidelidade, incluindo Lojistas, 

Balconistas, Profissionais de Obra e Empresas Participantes. Os Participantes devem 

concordar, aderir e observar as regras de regulamentos e contratos assinados com a 

Juntos Somos Mais no âmbito do Programa. Os Participantes também devem ler e 

compreender esta Política de Privacidade. 

 

Profissional de Obra 

Profissionais Participantes do Programa de Fidelidade de vários segmentos que 

atuam com obras e construção civil, tais como pedreiros, mestres de obras, 

arquitetos, entre outros. 

 

Programa de Fidelidade 

O Programa de Fidelidade da Juntos Somos Mais é um programa de incentivos que 

reúne, em uma única conta, os produtos, soluções, serviços e modelos de parceria 

oferecidos por diferentes Empresas Participantes a seus clientes Lojistas, Balconistas 

e Profissionais de Obra, como incentivo à fidelidade comercial, beneficiando e 

gerando valor para todos os envolvidos. 

 

Terceiro Indicado ou Lead 

Pessoa que ainda não participa do Programa de Fidelidade e é indicada para se 

inscrever no Programa por alguém que já é Participante ou pessoa indicada pelos 

participantes para contratar serviços e soluções das Empresas Participantes. 
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Tratamento  

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, o Tratamento de seus dados pessoais é 

qualquer operação realizada com seus dados pessoais. Por exemplo, as seguintes 

atividades com dados pessoais são consideradas Tratamento: coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

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

 

Usuário Não Logado 

Usuário que visita o site da Juntos Somos Mais sem fazer o login. Este tipo de usuário 

tem um tratamento diferente quanto aos cookies, como explicamos na Seção 5 

abaixo. 

 

Vendedor 

Vendedor é a pessoa física que atua junto a determinada Empresa Participante do 

Programa na qualidade de vendedor ou representante daquela Empresa Participante. 

Os Vendedores possuem acesso a um aplicativo específico para usufruir de 

determinadas ferramentas do Programa.  

 

2. Quais dados coletamos e qual é o nosso objetivo com essa coleta? 

 

Para cada categoria de titular (Lojistas, Profissionais de Obra, Vendedores e 

Terceiros Indicados), o Programa de Fidelidade precisa usar tipos diferentes de dados 

pessoais para prestar seus serviços. Você pode conferir abaixo o conjunto e a origem 

dos dados tratados de cada categoria, junto com o nosso objetivo e as atividades que 

realizamos com os seus dados. Basta procurar pela categoria que se aplica a você 

dentro do Programa. 

 

Se você for Lojista ou Balconista, podemos usar os seguintes dados: 

Objetivo do 
tratamento 

Atividades realizadas Dados pessoais 
Origem dos 

dados 

Cadastro no 
Programa 

Do lado transacional, os 
dados são usados para 
operacionalizar o 
Programa. Do lado do 
sistema, os dados são 
usados para controlar o 

Nome, CPF, data de 
nascimento, celular, 
e-mail, e 
opcionalmente o 
endereço (quando se 
realiza um resgate, o 

Cadastro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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acesso à plataforma, 
permitir resgates, e 
direcionar comunicação 
aos membros, por 
região, faixa etária, 
função no Programa, etc. 

fornecimento do 
endereço passa a 
ser obrigatório) 

Marketing e 
divulgação de 
produtos / 
serviços 

Segmentação de 
clientes, envio de 
comunicações aos 
usuários, anúncios em 
redes sociais, 
campanhas de 
engajamento, 
premiações, estudos de 
comportamento dos 
usuários, e 
compartilhamento de 
dados pessoais de 
membros do Programa 
com as Empresas 
Participantes para 
marketing próprio 

Nome, e-mail, 
telefone, endereço, 
cargo e profissão, 
data de cadastro 
programa, data de 
nascimento, 
configurações de 
conta, user_id, 
dados do usuário no 
programa 
(pontuação, 
atividade, tempo, 
indicações, resgates, 
performance, 
engajamento e 
participação). 

Cadastro; 
configurações 

da conta; status 
e atividade do 

usuário no 
Programa; 

observação do 
comportamento 

de usuários 

Newsletter 

Compartilhamento com 
os Membros do 
Programa de 
informações a respeito 
do Programa, como 
novidades e benefícios 
do programa de 
fidelidade, para que eles 
possam usufruir de todas 
as oportunidades que 
tiverem interesse 

Nome e e-mail Cadastro 

Campanhas e 
inteligência 
interna 

Estudos internos para 
definição do 
funcionamento do 
Programa, ativação de 
comunicação, 
segmentação de clientes 
e análises para 
entendimento de 
melhores formas para 
alavancar o Programa, e 
régua de comunicação 

Nome, CPF ou 
user_id, telefone, 
profissão, data de 
nascimento, e-mail, 
e endereço 

Cadastro 
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Gestão do 
relacionamento 
com lojas 

Para estreitar a relação 
comercial entre a Juntos 
Somos Mais e as lojas 
participantes, são 
realizadas visitas por 
representantes do 
Programa e campanhas, 
além de pesquisas, 
análises e 
apresentações internas 

Nome, CPF, user_id, 
telefone, e-mail, 
saldo de pontos, 
resgates, data do 
último resgate, 
pontos a expirar 

Cadastro; 
status e 

atividade do 
usuário no 
Programa 

Central de 
Atendimento 

Atendimento aos 
usuários do Programa 
para garantir que eles 
possuam uma boa 
experiência, auxílio para 
casos críticos, auxílio de 
resgate, entre outras 
atividades. Além disso, 
são realizadas atividades 
comerciais para aumento 
do alcance e divulgação 
das Empresas 
Participantes, por meio 
de captação de Leads, 
promoção da loja virtual 
e de outras frentes de 
negócio do Programa, 
divulgação de produtos, 
consulta sobre o 
interesse de participar de 
campanhas, e 
funcionalidades do 
programa. 

E-mail e dados das 
respostas dos 
membros por 
telefone 

Cadastro; 
respostas dos 
Participantes 
em interações 
por telefone e 

formulários 

Pesquisas com 
lojistas e 
balconistas 

Pesquisas de nível de 
satisfação do 
atendimento prestado 
(NPS), pesquisas 
pontuais solicitadas 
pelas Empresas 
Participantes e quizzes. 

E-mail dos 
proprietários e 
balconistas, e 
respostas enviadas 
nas pesquisas da 
quais proprietários e 
balconistas 
participam. 

Cadastro; 
observação do 
comportamento 

de usuários; 
respostas dos 

usuários a 
pesquisas 
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Melhoria do 
atendimento 
prestado 

Análises dos dados 
coletados e produzidos 
no Programa para 
otimização do catálogo 
de prêmios, incrementos 
de performance, 
aprimoramento da 
experiência dos usuários 
e outras melhorias no 
produto, e 
desenvolvimento de 
outros serviços e 
produtos que estejam 
vinculados ou sejam 
derivados do Programa 

ID, nome, CPF, 
CNPJ, transações 
realizadas junto ao 
Programa e/ou as 
empresas 
Participantes, 
comportamento de 
resgate, endereço, 
segmento de 
atuação e 
preferências de 
compras 

Cadastro e 
comportamento 

do membro 

Comercialização 
de relatórios de 
mercado 

Elaboração de 
indicadores e relatórios 
de mercado para 
comercialização, sem a 
identificação do 
membro/estabelecimento 
em específico, e com a 
aplicação de técnicas de 
agregação e defasagem, 
resguardando a 
privacidade dos 
membros e 
descaracterização do 
caráter de dado pessoal 
das informações 
compartilhadas 

Nome, CNPJ, 
transações 
comerciais 
realizadas junto ao 
Programa e/ou junto 
as Empresas 
Participante.  

Cadastro e 
comportamento 
do membro no 

programa 

 

Se você for Profissional de Obra, podemos usar os seguintes dados: 

Objetivo Atividades realizadas Dados 
Origem dos 

dados 

Cadastro no 
Programa 

Do lado transacional, os 
dados são usados para 
operacionalizar o 
Programa. Do lado do 
sistema, os dados são 
usados para controlar o 
acesso à plataforma, 
permitir resgates, e 
direcionar comunicação 
aos membros, por 

Nome, CPF, data de 
nascimento, celular, 
e-mail, e 
opcionalmente o 
endereço (quando 
se realiza um 
resgate, o 
fornecimento do 
endereço passa a 
ser obrigatório), 

Cadastro 
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região, faixa etária, 
função no Programa, etc. 

profissão, e loja 
favorita 

Marketing e 
divulgação de 
produtos/serviços 

Segmentação de 
clientes, envio de 
comunicações aos 
usuários, anúncios em 
redes sociais, 
campanhas de 
engajamento, 
premiações, estudos de 
comportamento dos 
usuários, e 
compartilhamento de 
dados pessoais de 
membros do Programa 
com as Empresas 
Participantes para 
marketing próprio 

Nome, e-mail, 
telefone, endereço, 
cargo e profissão, 
data de cadastro 
programa, data de 
nascimento, 
configurações de 
conta, ID ishtar gate, 
dados do usuário no 
programa 
(pontuação, 
atividade, tempo, 
indicações, 
resgates, 
performance, 
engajamento e 
participação). 

Cadastro; 
configurações 

da conta; 
status e 

atividade do 
usuário no 
Programa; 

observação do 
comportamento 

de usuários 

Newsletter 

Compartilhamento com 
os Membros do 
Programa de 
informações a respeito 
do Programa, como 
novidades e benefícios 
do programa de 
fidelidade, para que eles 
possam usufruir de todas 
as oportunidades que 
tiverem interesse 

Nome e e-mail Cadastro 

Campanhas e 
inteligência 
interna 

Estudos internos para 
definição do 
funcionamento do 
Programa, ativação de 
comunicação, 
segmentação de clientes 
e análises para 
entendimento de 
melhores formas para 
alavancar o Programa, e 
régua de comunicação 

Nome, CPF ou 
user_id, telefone, 
profissão, data de 
nascimento, e-mail, 
e endereço 

Cadastro 
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Pontuação e 
estudos de 
mercado 

Pontuação de membros 
do Programa, pontuação 
automática de novos 
membros. Os dados 
também são usados para 
pesquisas de mercado 
depois de passarem por 
um processo de 
anonimização (dados 
agregados). 

CPF do profissional 
que enviou o 
comprovante, data 
da compra, produto 
e seu valor, 
unidades 
compradas, valor 
total da compra, e 
Lojista em que a 
compra foi realizada 

Envio de 
comprovantes 

pelo 
Profissional 

Central de 
Atendimento 

Atendimento aos 
usuários do Programa 
para garantir que eles 
possuam uma boa 
experiência, auxílio para 
casos críticos, auxílio de 
resgate, entre outras 
atividades. Além disso, 
são realizadas atividades 
comerciais para aumento 
do alcance e divulgação 
das Empresas 
Participantes, por meio 
de captação de leads, 
promoção da loja virtual 
e de outras frentes de 
negócio do Programa, 
divulgação de produtos, 
consulta sobre o 
interesse de participar de 
campanhas, e 
funcionalidades do 
programa. 

E-mail e dados das 
respostas dos 
membros por 
telefone 

Cadastro; 
respostas dos 
Participantes 
em interações 
por telefone e 

formulários 

Identificação de 
proximidade do 
Profissional 

Uso opcional do 
Bluetooth do aparelho 
para indicar se o 
Profissional está próximo 
a uma loja parceira. Se o 
Bluetooth estiver 
desativado, este recurso 
não será utilizado. 

Dados de 
localização 
geográfica 

Cadastro; 
ativação do 
Bluetooth 
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Melhoria do 
atendimento e da 
plataforma 

Análises dos dados 
coletados e produzidos 
no Programa para 
otimização do catálogo 
de prêmios, incrementos 
de performance, 
aprimoramento da 
experiência dos usuários 
e outras melhorias no 
produto/serviço, e 
desenvolvimento de 
outros serviços e 
produtos que estejam 
vinculados ou sejam 
derivados do Programa 

ID, nome, CPF, 
transações 
realizadas junto ao 
Programa e/ou com 
os Lojistas, 
comportamento de 
resgate, endereço, 
segmento de 
atuação e 
preferências de 
compras 

Cadastro e 
análise do 

comportamento 
do membro 

Pesquisas com 
Profissionais 

Pesquisas de nível de 
satisfação do 
atendimento prestado 
(NPS) e pesquisas 
pontuais solicitadas 
pelas Empresas 
Participantes e quizzes 

E-mail dos 
Profissionais, e 
respostas enviadas 
nas pesquisas da 
quais os 
Profissionais 
participam. 

Cadastro; 
observação do 
comportamento 

de usuários; 
respostas dos 

usuários a 
pesquisas 

Comercialização 
de relatórios de 
mercado 

Elaboração de 
indicadores e relatórios 
de mercado para 
comercialização, sem a 
identificação do 
membro/estabelecimento 
em específico, e com a 
aplicação de técnicas de 
agregação e defasagem, 
resguardando a 
privacidade dos 
membros e 
descaracterização do 
caráter de dado pessoal 
das informações 
compartilhadas 

Nome, CPF, 
comportamento de 
compra, transações 
realizadas junto ao 
Programa e/ou junto 
as Empresas 
Participantes e 
dados constantes 
dos comprovantes 
de compra enviados 
pelos Profissionais 

Cadastro e 
comportamento 
do membro no 

programa 

 

Se você for Vendedor ou representante equivalente de alguma Empresa 

Participante, podemos usar os seguintes dados: 

Objetivo Atividades realizadas Dados 
Origem dos 

dados 

Cadastro no 
aplicativo do 
Programa 

Do lado transacional, os 
dados são usados para 
operacionalizar o 

Nome, CPF, e-mail 
corporativo, 
telefone e cargo 

Cadastro 
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Programa. Do lado do 
sistema, os dados são 
usados para controlar o 
acesso à plataforma, 
direcionar comunicação e 
liberar acesso aos dados 
das lojas participantes do 
Programa para visitas e 
contato com o intuito de 
estimular o relacionamento 
comercial 

Relacionamento 
com 
Vendedores 
cadastrados no 
aplicativo de 
Vendedores 

Operacionalização e 
controle de acesso do 
aplicativo, bem como 
comunicações com os 
vendedores 

Nome, CPF, e-mail 
(coorporativo ou 
não) e telefone 

Cadastro 

Aprimoramentos 
do atendimento 
e da plataforma 

Análises dos dados 
coletados e produzidos no 
Programa para otimização 
do catálogo de prêmios, 
incrementos de 
performance, 
aprimoramento da 
experiência dos usuários e 
outras melhorias no 
produto, e desenvolvimento 
de outros serviços e 
produtos que estejam 
vinculados ou sejam 
derivados do Programa 

Dados cadastrais e 
histórico de 
atendimento 

Cadastro e 
observação do 
comportamento 

 

Se você for um Terceiro Indicado (Lead), podemos usar os seguintes dados: 

Objetivo Atividades realizadas Dados 
Origem dos 

dados 

Indicação no 
recurso Renda 
Extra 

Geração de Leads e 
indicações para as 
empresas que participam 
da iniciativa Renda Extra 

Nome, CPF, 
telefone, e-mail e, a 
depender da 
empresa 
contratante, pode 
haver campos 
adicionais, tais 
como: equipamento 
com interesse em 
alugar, quantidade 
de veículos que 

Indicação 
fornecida por 
membro do 
programa; 

contato direto 
com a pessoa 

indicada 
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possui, se possui 
plano de saúde, 
gasto mensal com 
energia elétrica, 
entre outros. 

Indicação e 
pré-cadastro de 
terceiros, caso 
se esquadre 
nos requisitos 
para participar 
do Programa 

Envio de comunicação de 
apresentação do Programa 
para novos indicados 

Nome, CPF, e-mail, 
telefone, data de 
nascimento, 
profissão, e, 
adicionalmente, 
quando se tratar de 
um lojista: razão 
social da sua loja, 
CNPJ, endereço e 
dados de contato 
do estabelecimento 

Indicação 

 

3. Como compartilhamos seus dados pessoais? 

 

O Programa de Fidelidade JS+ depende do compartilhamento de seus dados 

pessoais com parceiros, prestadores de serviço e com outras frentes de negócio da 

Juntos Somos Mais para seguir funcionando. Esta é uma condição necessária para 

que você consiga usufruir de todos os benefícios do Programa de Fidelidade. 

Aqui, descrevemos os agentes com que compartilhamos seus dados pessoais e para 

quais finalidades esse compartilhamento ocorre.  

 

Se você for Profissional de Obras, seus dados são compartilhados com: 

• Lojistas 

A Juntos Somos Mais compartilha uma série de dados pessoais de Profissionais de 

Obra com os Lojistas cadastrados no Programa de Fidelidade. São compartilhados 

os seus dados cadastrais, as informações para contato, saldo de pontos, pontos a 

expirar e o histórico de resgastes no Programa, bem como as informações de 

comprovantes de compras realizadas nas Lojas. Com esses dados pessoais, os 

Lojistas podem administrar quantos pontos sua Loja gerou no Programa de 

Fidelidade, identificar possíveis fraudes e, ainda, incentivar os Profissionais de Obra 

a realizarem novas compras para gerar novos pontos ou resgastes.  

 

• Central de Indicações: Balconistas, Lojistas e Profissionais de Obra 
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O Programa de Fidelidade JS+ possui uma Central de Indicações para incentivar a 

sua divulgação constante – onde os usuários participantes do Programa de Fidelidade 

pontuam quando os Profissionais de Obra indicados aderem ao Programa, ganham 

pontos e resgatam prêmios. Para esse objetivo, se você foi indicado por um 

Balconista, Lojista ou por outro Profissional de Obra, seus dados pessoais como 

nome, CPF, celular e número de pontos que ganhou no Programa de Fidelidade serão 

compartilhados com esse agente que realizou sua indicação para acompanhamento 

do seu desempenho no Programa e da pontuação que é gerada em benefício do seu 

indicador. 

 

• Empresas Participantes  

O Programa de Fidelidade JS+ só é possível pois contamos com uma lista de 

empresas participantes. Profissionais de Obra, Lojistas e Balconistas podem 

acumular pontos a partir das suas compras/indicações junto a essas empresas e com 

isso promover o resgate de prêmios. Você pode encontrar a lista atualizada de 

Empresas Participantes do Programa de Fidelidade através do link: 

https://www.juntossomosmais.com.br/user/o-programa/como-funciona. 

Como o compartilhamento de dados pessoais com as Empresas Participantes é 

central para o funcionamento do Programa, distinguimos a seguir as diferentes 

finalidades para as quais compartilhamos esses dados pessoais:  

o Seu nome, informações para contato, saldos de pontos, histórico de 

resgates, data de nascimento e endereço, com a finalidade de permitir uma 

avaliação de desempenho dos usuários, a criação de campanhas de 

divulgação de produtos das Empresas Participantes, bem como para a 

realização de visitas e para o oferecimento de produtos e serviços participantes 

do Programa.  

o Como nossa parceria com as Empresas Participantes depende da interação 

dos Profissionais de Obra com os produtos disponibilizados por estas, 

enviamos uma série de relatórios para essas empresas participantes para 

possibilitar a prestação de contas do Programa de Fidelidade e permitir que as 

Empresas Participantes avaliem sua performance nele. Nestes relatórios, 

disponibilizamos informações sobre a base de profissionais cadastrados, os 

pontos gerados, pontos resgatados, pontos expirados ou a expirar, família de 

produtos adquiridos, a data da sua indicação (se você ingressou no Programa 

através da Central de Indicação), bem como informações sobre os 

comprovantes de compra. Nesses relatórios, para preservar sua privacidade, 

nenhum usuário é identificado pessoalmente, pois sempre enviaremos esses 

dados associados ao user ID no Programa (um número que usamos para 

identificação internamente na JS+, mas que não é associado a qualquer outro 

dado pessoal).    

 

https://www.juntossomosmais.com.br/user/o-programa/como-funciona
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• Outras Frentes de Negócio da JS+ 

Além do Programa de Fidelidade, a Juntos Somos Mais possui outras frentes de 

negócio voltadas ao público de Profissionais de Obra da construção civil. Com o 

objetivo de divulgar nossas outras frentes de negócio e convidar Profissionais de Obra 

a conhecê-las, iremos compartilhar seus dados pessoais de nome e informações de 

contato para o envio de comunicações de divulgação. Atualmente, duas plataformas 

da Juntos Somos Mais – a Kit Reforma e a Triider – também são voltadas para 

Profissionais de Obra e por isso seus dados podem ser compartilhados com elas. 

 

• Empresas Prestadoras de Serviço 

A Juntos Somos Mais contrata uma série de prestadores de serviços que são 

essenciais para o funcionamento do Programa de Fidelidade. Esses terceiros só terão 

acesso aos dados pessoais necessários para o exercício de suas atividades e estão 

obrigados contratualmente a só utilizá-los para estas finalidades, conforme 

orientações da JS+. A seguir, listamos as categorias de fornecedores contratados 

pela JS+: 

o Empresas que prestam serviços de hospedagem de dados pessoais; 

o Empresa responsável pela manutenção do catálogo de prêmios e de 

operacionalização dos resgates do Programa de Fidelidade; 

o Empresas que garantem a segurança das informações guardadas pela JS+; 

o Empresas que possuem mecanismos antifraude; 

o Empresas responsáveis pela realização de entregas dos itens resgatados; 

o Empresa de contratação de terceiros – promotores e coordenadores - para 

realização de visitas às lojas participantes para promoção do Programa de 

Fidelidade; 

o Empresa responsável por fornecer serviço de central de atendimento 

telefônico; e 

o Empresa responsável pela leitura de comprovantes de compras realizadas 

para o Programa de Fidelidade. 

 

• Autoridades Públicas 

A Juntos Somos Mais poderá compartilhar seus dados pessoais com autoridades 

para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, mas isso ocorrerá quando 

houver determinação de um juiz ou requerimento de alguma autoridade com 

competência para solicitar seus dados pessoais. 

 

• Operações Societárias 

https://www.kitreforma.com.br/
https://www.triider.com.br/
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É possível que a Juntos Somos Mais passe por operações societárias enquanto você 

for cadastrado no Programa de Fidelidade – por exemplo, podemos ser adquiridos 

por outra empresa ou nos transformarmos em outra empresa. Nesses casos, o 

compartilhamento de seus dados pessoais pode ser necessário para que seja dada 

continuidade ao Programa de Fidelidade.  

 

Se você for Lojista ou Balconista, seus dados são compartilhados com: 

 

• Lojistas 

Se você é Balconista, é importante você saber que seus dados de nome, profissão, 

CPF, saldo de pontos, pontos a expirar e informações de contato são compartilhados 

com os Lojistas para dar maior transparência sobre os pontos gerados por sua loja 

no Programa, com o gerenciamento de metas e eventual identificação de fraudes.  

 

• Empresas Participantes 

Se você utiliza o Programa de Fidelidade Juntos Somos Mais, você sabe que ele só 

é possível graças às empresas parceiras. A lista atualizada dessas empresas 

participantes pode ser sempre encontrada através do link: 

https://www.juntossomosmais.com.br/user/o-programa/como-funciona. Para 

possibilitar o funcionamento do Programa, dados referentes aos Lojistas e Balconistas 

são compartilhados com as Empresas Participantes em algumas oportunidades, 

conforme descrevemos abaixo: 

o A Juntos Somos Mais compartilha dados pessoais de Balconistas e Lojistas 

com os Vendedores das Empresas Participantes para o acompanhamento 

de resultados das lojas participantes do Programa. Essas informações incluem 

diversos dados sobre os pontos gerados na loja, incluindo dados pessoais de 

Lojistas e Balconistas. Assim, os Vendedores podem incentivar Lojistas e 

Balconistas a realizar compras junto a sua respectiva Participante, podendo 

também realizar visitas ao estabelecimento. 

o Por vezes, a JS+ realiza pesquisas com Balconistas e Lojistas sobre como 

enxergam o mercado de construção civil. Os resultados das pesquisas podem 

ser compartilhados/comercializados com as Empresas Participantes. 

Entretanto, quando isso ocorrer, não será possível identificar os Balconistas e 

Lojistas específicos que deram cada resposta. Os resultados são 

compartilhados somente de forma agregada exatamente para resguardar sua 

privacidade.  

o Seu nome, informações para contato, saldos de pontos, histórico de 

resgates, data de nascimento e endereço com a finalidade de permitir uma 

avaliação de desempenho dos Lojistas e Balconista, a criação de campanhas 

https://www.juntossomosmais.com.br/user/o-programa/como-funciona
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de divulgação de produtos das empresas participantes, bem como para a 

realização de visitas e para o oferecimento de produtos e serviços participantes 

do Programa pelos respectivos vendedores das Empresas Participantes.   

o Enviamos uma série de relatórios para essas Empresas Participantes para 

possibilitar a prestação de contas do Programa de Fidelidade e permitir que as 

empresas participantes avaliem sua performance nele. Esses relatórios 

incluem os dados de nome, user_id, perfil profissional (Lojista ou Balconista), 

saldo de pontos, resgates e datas de resgates, pontos a expirar, família de 

produtos, pontos de comprovantes, comprovantes reprovados, categorização 

da loja (ramo ou loja generalista), entre outros. 

o Para que as Empresas Participantes possam prestar atendimento e realizar 

resgates diretos junto aos demais participantes, compartilhamos também, 

nestas ocasiões, os dados básicos da pessoa no Programa, incluindo 

identificação da pessoa (nome, CPF, telefone para contato e endereço), 

categoria no Programa (Lojista ou Balconista), data do cadastro, saldo de 

pontos, e pontos a expirar. 

 

• Outras Frentes de Negócio da JS+: 

A Juntos Somos Mais é uma rede de relacionamento do mercado de construção civil. 

Por isso, além do Programa de Fidelidade, possui algumas outras frentes de negócio 

disponíveis para lojas de materiais de construção civil. Por isso, podemos 

compartilhar os dados pessoais de Lojistas e Balconistas para divulgar as demais 

frentes de negócio da JS+ que podem interessá-los. Atualmente, as frentes de 

negócio com o público alvo de varejistas da construção civil são a Loja Virtual, a 

Pronta Reforma, Triider, Kit Reforma e Sistema de Inteligência de Mercado, sem 

prejuízo de outras frentes que possam surgir no desempenho das atividades 

empresariais da Juntos Somos Mais e demais empresas do seu grupo econômico. 

 

• Empresas Prestadoras de Serviço 

Temos uma série de fornecedores que precisamos contratar para operar nossos 

serviços de Programa de Fidelidade. Esses terceiros só terão acesso aos dados 

pessoais necessários para o exercício de suas atividades e só poderão tratá-los para 

essas finalidades contratualmente estabelecidas. Esses fornecedores incluem: 

o Empresas que prestam serviços de hospedagem de dados pessoais; 

o Empresa responsável pela manutenção do catálogo de prêmios e de 

operacionalização dos resgates do Programa de Fidelidade; 

o Empresas que garantem a segurança das informações guardadas pela JS+; 

o Empresa de contratação de terceiros – promotores e coordenadores - para 

realização de visitas às lojas participantes para promoção do Programa de 

Fidelidade; 

https://loja.juntossomosmais.com.br/
https://www.americanas.com.br/lojista/pronta-reforma
https://www.triider.com.br/
https://www.kitreforma.com.br/
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o Empresas que possuem mecanismos antifraude; 

o Empresas responsáveis pela realização de entregas dos itens resgatados; e 

o Empresa responsável por fornecer serviço de central de atendimento 

telefônico. 

 

• Autoridades Públicas 

A Juntos Somos Mais poderá compartilhar seus dados pessoais com autoridades 

para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória – somente quando houver 

determinação judicial ou requerimento de alguma autoridade com competência para 

requisitar seus dados pessoais. 

 

• Operações Societárias 

É possível que a Juntos Somos Mais passe por operações societárias enquanto você 

for membro do Programa de Fidelidade – por exemplo, podemos passar por 

aquisições, incorporações, entre outras. Nesses casos, o compartilhamento de seus 

dados pessoais pode ser necessário para que o Programa de Fidelidade possa 

continuar a operar. 

 

Se você for Vendedor ou Terceiro Indicado (Leads), seus dados são 

compartilhados com: 

 

• Empresas Prestadoras de Serviço 

Temos uma série de fornecedores que precisamos contratar para operar nossos 

serviços de Programa de Fidelidade. Esses terceiros só terão acesso aos dados 

pessoais necessários para o exercício de suas atividades e só poderão tratá-los para 

essas finalidades contratualmente estabelecidas. Esses fornecedores incluem: 

o Empresas que prestam serviços de hospedagem de dados pessoais; e 

o Empresas que garantem a segurança das informações guardadas pela JS+. 

o Empresas que possuem mecanismos antifraude. 

 

• Autoridades Públicas 

A Juntos Somos Mais poderá compartilhar seus dados pessoais com autoridades 

para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória – somente quando houver 

determinação judicial ou requerimento de alguma autoridade com competência para 

requisitar seus dados pessoais. 
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• Operações Societárias 

É possível que a Juntos Somos Mais passe por operações societárias enquanto você 

for membro do Programa de Fidelidade – por exemplo, podemos passar por 

aquisições, incorporações, entre outras. Nesses casos, o compartilhamento de seus 

dados pessoais pode ser necessário para que o Programa de Fidelidade possa 

continuar a operar. 

 

4. Como tratamos seus dados pessoais? 

 

Nessa seção, queremos contar um pouco sobre a forma e duração do tratamento de 

seus dados pessoais por parte da Juntos Somos Mais. 

Seus dados pessoais serão tratados de acordo com as finalidades descritas nesta 

Política de Privacidade. Nós buscamos adotar mecanismos de segurança adequados 

para garantir a privacidade dos dados tratados. Os dados serão armazenados em 

bancos de dados exclusivos do Programa, em ambiente seguro e homologado por 

empresas terceiras especializadas em segurança digital. 

Conforme descrevemos na Seção 3, contratamos uma série de fornecedores 

para possibilitar o funcionamento do Programa. Alguns desses fornecedores 

contratados possuem servidores hospedados em outros países. Ao utilizar os 

websites do Programa de Fidelidade JS+, você reconhece e consente que seus 

dados pessoais utilizados no âmbito do Programa poderão ser armazenados 

em servidores localizados no Brasil ou no exterior. 

Seus dados pessoais são armazenados enquanto você for um participante do 

Programa de Fidelidade Juntos Somos Mais – assim, conseguimos atender às 

finalidades de tratamento descritas na Seção 2. Além disso, podemos guardar esses 

dados por períodos maiores de tempo para atender aos interesses legítimos da JS+, 

atender obrigações legais, regulatórias ou contratuais ou ainda para resguardar os 

direitos da JS+. 

Conforme já comentamos, o tratamento de dados pessoais é essencial para as 

atividades do Programa de Fidelidade JS+. Caso você não esteja de acordo com a 

forma como realizamos o tratamento de seus dados pessoais, você poderá solicitar a 

exclusão de sua conta e a eliminação de seus dados pessoais armazenados pela 

JS+. Solicitações desse tipo podem ser realizadas por meio do nosso site ou a partir 

das informações de contato descritas na Seção 7.   

 

5. Como tratamos Cookies? 
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Cookies são pequenos arquivos de texto projetados para armazenar informações 

básicas pelo navegador em seu computador ou dispositivo móvel e ajudar sites e 

aplicativos a reconhecer seu navegador para melhorar sua experiência de navegação 

em nossos sites. 

Nossas regras sobre o tratamento de cookies valem tanto se você é um Profissional, 

Balconista ou Vendedor cadastrado e logado em nossos sites, ou se você é um 

usuário que está visitando um de nossos sites, mas não entrou em qualquer conta – 

nesse último caso, vamos nos referir a você como Usuário Não Logado. 

Os websites do Programa de Fidelidade JS+ utilizam alguns tipos diferentes de 

cookies, para as seguintes finalidades:  

Objetivo Atividades realizadas 

Cookies essenciais 
Permitem que você use e acesse o site de forma 

adequada. 

Cookies de sessão 
Permitem, facilitam e agilizam a identificação de 

maneira única da sua sessão de navegação no website 
JS+. 

Cookies analíticos 
Monitoram e analisam o desempenho, eficácia e 

experiência gerada pelo site da JS+. 

Cookies publicitários/ 
publicidade 

comportamental 

Permitem construir perfis de seu interesse para exibir 
anúncios e criar campanhas relevantes e 

personalizadas. 

Cookies de funcionalidade 
Armazenam e autentificam o ID do visitante, recuperam 
informações, facilitam a navegação e entendem como 

você interage com o site da JS+. 

 

Além das finalidades descritas acima, guardamos os seus registros de acesso aos 

websites da JS+, como o endereço de IP, que é um identificador exclusivo que os 

dispositivos precisam para se identificar e se comunicar na Internet. Devemos guardar 

esses registros por conta de normas jurídicas.  

Para coletarmos esses cookies, é possível que contratemos terceiros – por 

exemplo, Facebook, Google (Google Tag Manager e GoogleAnalytics), Oracle 

Maxymiser, Linx Chaordic, ZenDesk e Hotjar. Por isso, poderemos fazer o uso 

compartilhado dos seus dados pessoais com esses agentes no caso da utilização 

desses cookies. 

Caso você seja um Usuário Não-Logado, seus dados pessoais são anonimizados 

– isto é, não poderemos identifica-lo com essas informações. Essa é uma medida que 

tomamos para preservar a sua privacidade.  

Se você preferir, você pode restringir, bloquear ou excluir cookies da Juntos Somos 

Mais, ou de qualquer outra página da web, usando o seu navegador de Internet. 

Entretanto, como existem cookies necessários para o funcionamento dos websites do 
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Programa de Fidelidade, em caso de alterações realizadas no navegador, não temos 

como garantir o funcionamento adequado dos nossos sites.  

Em caso de qualquer dúvida sobre como tratamos seus cookies, você pode nos 

consultar através do e-mail e das informações de contato indicados na Seção 7. 

 

6. Direitos dos Titulares  

 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê uma série de direitos que você 

pode exercer com relação aos seus dados pessoais, incluindo: (i) confirmação da 

existência de tratamento; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação 

de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade; (v) a 

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

requisição expressa pelo Usuário; (vi) a eliminação dos dados tratados com 

consentimento do Usuário; (vii) a obtenção de informações sobre as entidades 

públicas ou privadas com as quais a Juntos Somos Mais compartilhou seus dados; 

(viii) a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem 

como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa; e (ix) a 

revogação do consentimento. 

Sugerimos que caso você tenha dúvidas sobre como exercer cada um desses 

direitos, entre em contato conosco através das informações de contato disponíveis na 

seção 7. 

Já podemos adiantar que você poderá, a qualquer momento, corrigir dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados informados em cadastro, por meio de 

contato com a Central de Atendimento do Programa de Fidelidade no 0800 050 1000 

ou por meio da área logada do site www.juntossomosmais.com.br, quando você 

acessa nossas plataformas.   

 

7. Como quem posso falar sobre o tratamento de meus dados pessoais no 

Programa de Fidelidade JS+?  

 

A Juntos Somos Mais Fidelização S.A. é o agente responsável pelas decisões sobre 

o tratamento de seus dados pessoais no âmbito do Programa de Fidelidade JS+.  

Se persistirem dúvidas sobre a nossa Política de Privacidade, pedidos para o 

exercício dos direitos dos titulares descritos na Seção 6, ou, ainda, reclamações sobre 

como seus dados pessoais estão sendo tratados, você pode entrar em contato com 

nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, através do endereço de e-

mail dpo@juntossomosmais.com.br.  

mailto:dpo@juntossomosmais.com.br

