
Quais são as políticas de privacidade adotadas pelo Empório Rancho Canela do Mato 
 
A sua privacidade é muito importante para o Empório Rancho Canela do Mato. Dessa forma,               
desenvolvemos uma Política de Privacidade que dispõe sobre a maneira como nós obtemos,             
usamos, divulgamos, transferimos e armazenamos suas informações. Por favor, verifique as           
nossas práticas de privacidade e nos informe caso tenha quaisquer questionamentos.  
 
1. Obtenção e Uso de Informações Pessoais  
1.1 Informações pessoais são dados que podem ser usados para identificar individualmente ou             
entrar em contato com uma pessoa em específico.  
1.2 Você poderá ser solicitado a fornecer suas informações pessoais a qualquer momento,             
enquanto estiver em contato com o Empório Rancho Canela do Mato. O Empório Rancho              
Canela do Mato poderá compartilhar essas informações pessoais e utilizá-las de acordo com             
esta Política de Privacidade. O Empório Rancho Canela do Mato poderá, ainda, combinar             
essas informações pessoais com outras informações para fornecer e aperfeiçoar seus           
produtos, serviços, conteúdo e publicidade.  
 
2. Quais informações pessoais obtemos  
2.1 Quando você se inscrever, através do nosso Serviço, para ser um usuário registrado do               
Empório Rancho Canela do Mato, poderemos obter uma série de informações, entre elas, seu              
nome, endereço eletrônico, endereço de entrega, número de telefone e preferências de            
contato.  
2.2 Se você decidir se inscrever, através do nosso Serviço, se logando em um serviço de rede                 
social, você estará utilizando as informações pessoais que já forneceu ao serviço de rede              
social, para ser um usuário registrado Empório Rancho Canela do Mato. As informações que              
poderemos obter, nesse caso, dependem das suas configurações de privacidade junto ao            
serviço de rede social. Por exemplo, ao utilizar o Facebook para se inscrever, você estará               
permitindo que o Empório Rancho Canela do Mato acesse as informações pessoais em sua              
conta do Facebook.  
 
3. Como usamos suas informações pessoais  
3.1 As informações pessoais que obtemos (em alguns casos, em conjunto com informações             
não-pessoais) nos permitem fornecer o Serviço a você. Por exemplo:  
3.1.1 Registro de Usuário. Nós criamos sua Conta de Usuário para seu uso do Serviço,               
baseado nas informações pessoais por você fornecidas.  
3.1.2 Comunicação. Periodicamente poderemos usar suas informações pessoais para enviar          
avisos importantes, como comunicados sobre compras, alterações em prazos, condições e           
políticas. Como estas informações são importantes para a sua interação com o Empório             
Rancho Canela do Mato, você não poderá optar por não receber esse tipo de comunicação.  
3.1.3 Outros. Nós também usamos informações pessoais para nos ajudar a desenvolver,            
oferecer e melhorar os nossos produtos, serviços, conteúdo e publicidade. Também poderemos            
usar informações pessoais para fins internos, tais como auditoria, análise de dados e pesquisas              
para aprimorar os produtos, serviços e comunicações com os clientes.  
3.1.4 Terceiros. O Serviço conta com aplicativo gratuito que utiliza serviço de terceiros. Estes              
serviços podem coletar informações utilizadas para identificar você. Link para a política de             
privacidade destes serviços de terceiros: 

- Google Play Services 
- Firebase Analytics 

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
https://firebase.google.com/policies/analytics/


4. Obtenção e Uso de Informações Não-Pessoais  
4.1 Nós também obteremos informações não-pessoais, ou seja, dados que não permitem a             
associação direta com qualquer pessoa especificamente. Nós poderemos obter, usar, transferir           
e divulgar informações não-pessoais para qualquer finalidade. 
 
São exemplos de dados não-pessoais, não se limitando a esses, idade, preferências            
individuais, idioma, CEP e código de área. 
 
4.2 Se combinarmos informações não-pessoais com informações pessoais, a informação          
combinada será tratada como informação pessoal enquanto essa informação permanecer          
combinada. 
 
5. Proteção de Informações Pessoais 
5.1 O Empório Rancho Canela do Mato toma precauções, entre elas medidas administrativas,             
técnicas e físicas, para proteger as suas informações pessoais contra perda, roubo, uso             
indevido, bem como contra acesso não autorizado, divulgação, alteração e destruição. 
 
6. Integridade e Retenção de Informações Pessoais 
6.1 O Empório Rancho Canela do Mato o ajuda a manter as suas informações pessoais               
precisas, completas e atualizadas. Nós iremos reter suas informações pessoais pelo período            
necessário para atender as finalidades apresentadas nesta Política de Privacidade, a menos            
que um período maior de retenção seja necessário ou permitido por lei. 
 
7. Dúvidas sobre Privacidade 
7.1 Se você tiver algum questionamento ou dúvida com relação à Política de 
Privacidade do Empório Rancho Canela do Mato ou qualquer prática descrita aqui, entre em              
contato conosco no email caneladomato@gmail.com 
7.2 O Empório Rancho Canela do Mato poderá atualizar a sua Política de Privacidade              
periodicamente. Se fizermos alguma alteração na política em termos materiais vamos avisar            
através de um comunicado. 
 


