Lojistas, balconistas e vendedores da loja
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Por meio do aceite ao Regulamento do Programa Juntos Somos Mais
(DISPONÍVEL EM WWW.JUNTOSSOMOSMAIS.COM.BR E COM ACEITE
NECESSÁRO PARA UTILIZAÇÃO DO PRESENTE APLICATIVO E DOS
DEMAIS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA, MANTENDO-SE A MESMA POLÍTICA
DE PRIVACIDADE DO REGULAMENTO APLICÁVEL), a pessoa física
responsável pelo cadastro do Lojista e/ou o Balconista concede seu
consentimento, livre, informado e inequívoco, com relação às práticas de coleta,
uso, armazenamento, tratamento, compartilhamento e exclusão dos seus dados
pessoais conduzidas no âmbito do Programa Juntos Somos Mais, conforme
pormenorizado abaixo.
O Programa Juntos Somos Mais coletará os dados inseridos no cadastro da
pessoa física indicada pelo Lojista e/ou os dados do Balconista, isto é, seu nome,
CPF, gênero, e-mail, data de nascimento, telefone residencial e celular, cargo
ocupado na loja e endereço.
A Juntos Somos Mais também coletará dados pessoais relacionados à
utilização do Programa pelas pessoas físicas cadastradas, como, por exemplo,
informações relacionadas a suas transações de pontuação, bonificação e
resgate, bem como informações coletadas a partir do engajamento em Ações,
quizzes e eventuais treinamentos realizados no âmbito do Programa.
A coleta de dados sensíveis, se ocorrer, se dará nos termos da legislação
atinente à proteção de dados pessoais.
Os dados coletados serão utilizados com a finalidade de administração e
operação do Programa Juntos Somos Mais, incluindo o uso para os fins de: (i)
identificação da pessoa física responsável pelo cadastro do Lojista e/ou o
Balconista, (ii) comunicação com estes, incluindo o envio periódico de SMS e emails, (iii) acúmulo de Pontos, (iv) entrega dos prêmios, (v) desenvolvimento de
campanhas publicitárias, incluindo práticas de marketing segmentado, (vi)
controle de fraudes, (vii) pesquisas de mercado, bem como outras atividades,
desde que estritamente associadas à promoção do Programa Juntos Somos
Mais.
Os dados serão armazenados em bancos de dados exclusivos do Programa
Juntos Somos Mais, em ambiente seguro e homologado por empresas terceiras
especializadas em segurança digital.

Por meio do aceite ao Regulamento do Programa Juntos Somos Mais, a pessoa
física responsável pelo cadastro do Lojista e/ou o Balconista se declara ciente
de que os dados coletados no âmbito do Programa Juntos Somos Mais poderão
ser armazenados em servidores localizados no Brasil ou no exterior, a exclusivo
critério da Juntos Somos Mais.
Os dados pessoais aqui descritos só serão compartilhados com terceiros
quando necessário para o bom funcionamento do Programa Juntos Somos Mais,
incluindo, especificamente, o compartilhamento de tais dados (i) com empresas
Participantes do Programa Juntos Somos Mais ou seus representantes, com o
objetivo de realizar prospecção de clientes, elaboração de estratégias de vendas
e/ou outras formas de aprimoramento de sua participação no Programa Juntos
Somos mais; (ii) com empresas terceirizadas que desenvolvam serviços
essenciais para o provimento do Programa Juntos Somos Mais, apenas para os
fins previstos neste Regulamento e de acordo com as instruções fornecidas pela
Juntos Somos Mais; bem como nas hipóteses de (iii) transações e alterações
societárias envolvendo a Juntos Somos Mais, quando a transferência dos dados
for necessária para a continuidade dos serviços; e (iv) determinação judicial ou
requerimento de autoridades administrativas que detenham competência legal
para sua requisição.
A pessoa física responsável pelo cadastro do Lojista e/ou Balconista terá, a
qualquer momento, o direito de corrigir dados incompletos, inexatos ou
desatualizados, bem como de revogar seu consentimento e demandar a
exclusão de seus dados, por meio de contato com a Central de Atendimento do
PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS no 0800 050 1000, atividades que
implicarão no encerramento de sua Conta no Programa.
A Juntos Somos Mais poderá valer-se de práticas de anonimização para cumprir
com os procedimentos de eliminação de dados pessoais mencionados no
Regulamento do Programa Juntos Somos Mais.
Dados cuja guarda seja necessária para eventual cumprimento de obrigações
legais e contratuais serão anonimizados de forma reversível. Os demais serão
excluídos ou anonimizados de forma irreversível.
A Juntos Somos Mais poderá tratar dados pessoais com o objetivo de possibilitar
a execução de contrato do qual o titular de dados pessoais é parte nos termos
do artigo 7º, inc. V da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 como, por exemplo,
com a finalidade de entregar premiações e realizar o processamento de
pagamentos realizados por meio do site do Programa, entre outros.

Profissionais de obra.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Por meio do ACEITE ao REGULAMENTO DO PROGRAMA JUNTOS SOMOS
MAIS (DISPONÍVEL EM WWW.JUNTOSSOMOSMAIS.COM.BR E COM
ACEITE NECESSÁRO PARA UTILIZAÇÃO DO PRESENTE APLICATIVO E
DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA, MANTENDO-SE A MESMA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO REGULAMENTO APLICÁVEL),
o
PROFISSIONAL DE OBRA concede seu CONSENTIMENTO livre, informado e
inequívoco, com relação às práticas de coleta, uso, armazenamento, tratamento,
compartilhamento e exclusão dos seus dados pessoais conduzidas no âmbito do
PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS, nos termos descritos abaixo.
O PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS coletará os dados pessoais fornecidos
pelo PROFISSIONAL DE OBRA em seu cadastro, isto é: seu nome, CPF,
gênero, e-mail, data de nascimento, telefone residencial e celular, profissão e
sua LOJA FAVORITA.
O PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS coletará também informações
referentes às compras indicadas nos COMPROVANTES enviados pelos
PROFISSIONAIS DE OBRA, quais sejam: o CPF eventualmente indicado nos
COMPROVANTES DE COMPRA, os PRODUTOS adquiridos na compra e a
localização do LOJISTA PARTICIPANTE em que tal compra foi realizada.
Além dos dados fornecidos pelo PROFISSIONAL DE OBRA, o PROGRAMA
JUNTOS SOMOS MAIS poderá, por meio de tecnologia Bluetooth do aparelho
em que o aplicativo estiver instalado e mediante aceite do REGULAMENTO DO
PROGRAMA, identificar se o PROFISSIONAL de OBRA está próximo a um
LOJISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA. Mesmo com o aceite ao
REGULAMENTO DO PRORAMA, caso o PROFISSIONAL DE OBRA não deseje
que essas informações sejam recolhidas pelo PROGRAMA JUNTOS SOMOS
MAIS, ela poderá desativar o uso do Bluetooth do aparelho em questão.
O PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS também poderá coletar dados pessoais,
na forma de respostas e engajamentos dos PROFISSIONAIS DE OBRA, quando
da sua participação em ações, questionários, quizzes e eventuais treinamentos
realizados no âmbito do PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS.
Os dados coletados serão utilizados com a finalidade de administração e
operação do PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS, incluindo o uso para os fins

de: (i) cadastro junto ao PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS e contato com o
PROFISSIONAL DE OBRA; (ii) acúmulo de PONTOS; (iii) entrega de
premiações; (iv) otimização do catálogo de prêmios; (v) desenvolvimento de
eventos, treinamentos e campanhas publicitárias, inclusive com a possibilidade
de práticas de marketing segmentado; (vi) participação em campanhas
publicitárias e em eventuais pesquisas comportamentais; (vii) desenvolvimento
de inteligência de mercado, parâmetros e perfil de consumo, bem como outras
atividades associadas ao bom funcionamento e desenvolvimento do
PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS.
Os dados serão armazenados em bancos de dados exclusivos do PROGRAMA
JUNTOS SOMOS MAIS, em ambiente seguro e homologado por empresas
terceiras especializadas em segurança digital.
Por meio do aceite ao Regulamento, o PROFISSIONAL DE OBRA se declara
ciente de que os dados coletados no âmbito do Programa poderão ser
armazenados em servidores localizados no Brasil ou no exterior, a exclusivo
critério da JUNTOS SOMOS MAIS.
A JUNTOS SOMOS MAIS não compartilhará os dados pessoais aqui
mencionados, exceto nas hipóteses de compartilhamento: (i) com LOJISTAS
PARTICIPANTES, BALCONISTAS e/ou outros PROFISSIONAIS DE OBRA,
quando decorrente de indicações para promoção da participação do
PROFISSIONAL no PROGRAMA, restringindo-se tal compartilhamento aos
dados relacionados aos pontos acumulados no PROGRAMA no mês corrente;
(ii) com as INDÚSTRIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ou seus
representantes, unicamente para que estes realizem prospecção de clientes,
elaboração de produtos e estratégias de vendas, bem como outras formas de
promoção da participação do PROFISSIONAL DE OBRA no PROGRAMA
JUNTOS SOMOS MAIS; (iii) com empresas terceirizadas que desenvolvam
serviços essenciais para a operação do PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS,
apenas para os fins previstos no REGULAMENTO DO PROGRAMA e de acordo
com as instruções fornecidas pela Juntos Somos Mais; bem como nas hipóteses
de (iv) transações e alterações societárias envolvendo a Juntos Somos Mais,
quando a transferência dos dados for necessária para a continuidade dos
serviços; e (v) cumprimento de obrigação legal, isto é, determinação judicial ou
requerimento de autoridades administrativas que detenham competência legal
para sua requisição.
O PROFISSIONAL DE OBRA poderá a qualquer momento corrigir dados
incompletos, inexatos ou desatualizados informados em cadastro, por meio de
contato com a Central de Atendimento do PROGRAMA JUNTOS SOMOS
MAIS no 0800 050 1000. O profissional poderá também, pelo mesmo meio,

revogar seu consentimento e demandar a eliminação de seus dados pessoais,
sendo que tais atividades implicarão no encerramento de sua Conta no
PROGRAMA JUNTOS SOMOS MAIS.
Para atender aos requisitos de eliminação de dados pessoais descritos no
REGULAMENTO DO PROGRAMA, a JUNTOS SOMOS MAIS poderá empregar
práticas de anonimização completa e irreversível dos referidos dados.
Dados cuja guarda seja necessária para eventual cumprimento de obrigações
legais e contratuais serão anonimizados de forma reversível. Os demais serão
armazenados de forma irreversível.
O PROGRAMA poderá tratar dados pessoais com o objetivo de possibilitar a
execução de contrato do qual o titular de dados pessoais é parte nos termos do
artigo 7º, inc. V da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 como, por exemplo,
com a finalidade de entregar premiações e realizar o processamento de
pagamentos realizados por meio do site do Programa, entre outros.

