POLÍTICA DE PRIVACIDADE
PROMOÇÃO “FAZ PARTE DO MEU DIA”

1) OBJETIVO
1.1. Este documento, denominado Politica de Privacidade, é parte integrante dos Termos de
Uso do Hotsite www.fazpartedomeudia.com.br (a “Plataforma”) e tem como FINALIDADE
ESTABELECER AS REGRAS SOBRE A OBTENÇÃO, USO, ARMAZENAMENTO,
TRATAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES COLETADAS DE SEUS
USUÁRIOS, ALÉM DO REGISTRO DE SUAS ATIVIDADES NA PLATAFORMA.
1.2. A Plataforma foi desenvolvida para divulgar e viabilizar a promoção cultural “Faz Parte do
Meu Dia”, promovida pela Saint-Gobain e destinada às pessoas elegíveis à ação (“ação
promocional”).
1.3 Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para ajudar a tornar a visita
do Usuário ao site da Saint-Gobain mais produtiva e agradável possível resguardando a
confidencialidade das informações nos termos da presente Política de Privacidade.
1.4. Ao decidir fornecer seus dados, o Usuário declara conhecer e aceitar todos os termos da
presente Política.
2) COLETA DOS DADOS
2.1. A Saint-Gobain coletará e utilizará as seguintes informações do Usuário: endereço IP
(Internet Protocol), ISP (Internet Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), browser que
utilizou ao visitar a Plataforma (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo de duração da
visita e páginas visitadas.
2.2 AS INFORMAÇÕES COLETADAS, ATRAVÉS DO CADASTRO DO USUÁRIO NA
PLATAFORMA, SERVEM PARA QUE A SAINT-GOBAIN POSSA VIABILIZAR A AÇÃO
PROMOCIONAL E PROPORCIONAR AO USUÁRIO, ATENDIMENTO DIFERENCIADO, DE
ACORDO COM OS SEUS INTERESSES.
2.3. A Saint-Gobain declara e assegura que irá, a todo e qualquer tempo, MANTER EM
ESTRITA CONFIDENCIALIDADE TODAS AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS
USUÁRIOS, EXCETO NO CASO DE DETERMINAÇÃO LEGAL POR PARTE DE
AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS COMPETENTES.
2.4. A Saint-Gobain não se responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos pelo
Usuário, bem como pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas,
que impossibilitem o correto andamento da ação promocional.
3) USO DAS INFORMAÇÕES:
3.1. A Saint-Gobain só utilizará os dados fornecidos pelos seus usuários, para fins ligados à
ação promocional.
3.2. Os registros poderão ser utilizados ainda em casos de investigação de fraudes ou de
alterações indevidas em seus sistemas e cadastros.

3.3. A Saint-Gobain declara que as informações não serão compartilhadas nem transferidas a
terceiros, para finalidades diversas das previstas na presente Política, exceto por determinação
legal por parte de autoridades governamentais competentes.
4) ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES:
4.1 OS DADOS E INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELOS USUÁRIOS ESTARÃO
ARMAZENADOS EM AMBIENTE SEGURO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, observado
o estado da técnica disponível, padrões de segurança e confiabilidade, para manter a
integridade dos dados fornecidos, e somente poderão ser acessadas por pessoas qualificadas
e autorizadas pela Saint-Gobain.
5) ACESSO À PLATAFORMA
5.1 A Plataforma ficará à disposição do Usuário durante todo o período da ação promocional,
ressalvadas as situações de manutenção do hotsite ou qualquer outra em que se faça
necessário o desligamento temporário do mesmo.
5.2 O acesso à Plataforma é condicionado a existência de conexão a internet, não sendo
possível o acesso ou a realização de cadastros sem tal ferramenta. Referida conexão não é de
responsabilidade da Saint-Gobain, cabendo única e exclusivamente ao próprio Usuário e ao
provedor de conexão a que é vinculado.
6) COOKIE DOUBLECLICK DART
6.1 Caso seja de interesse do Usuário, este poderá optar por desativar o cookie DART
visitando a Política de Privacidade da rede de conteúdo e dos anúncios do Google,
considerando que os cookies são utilizados pelo Google para exibir anúncios na Plataforma e
nos websites da Saint-Gobain.
7) OS COOKIES E WEB BEACONS
7.1 A Saint-Gobain utiliza cookies para armazenar informações, tais como as suas preferências
pessoais quando o Usuário visita o website da Saint-Gobain. Isto poderá incluir um simples
popup ou uma ligação em vários serviços direcionado à área de interesse do Usuário.
7.2 Em adição, a Saint-Gobain também utiliza publicidade de terceiros em seus websites para
suportar os custos de manutenção. Alguns destes anúncios poderão utilizar tecnologias como
os cookies e/ou web beacons quando publicitam o website da Saint-Gobain, o que fará com
que esses publicitários (como o Google através do Google AdSense) também recebam
informação pessoal do Usuário, como o endereço IP, o ISP, o browser, etc.
7.3 O Usuário detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou
efetuando alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, como o Norton Internet
Security. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage nos websites da Saint-Gobain
ou outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites ou
fóruns da nossa e de outras redes.
8) RESPONSABILIDADE POR WESITES DE TERCEIROS

8.1 O Usuário poderá acessar outros websites através dos websites da Saint-Gobain,
entretanto, fica o Usuário ciente de que deverá ler com atenção a Política de Privacidade de
cada um dos websites de terceiros, uma vez que a Saint-Gobain não se responsabiliza pelo
conteúdo destes.
9) CONDIÇÕES GERAIS
9.1. O acesso à Plataforma poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer tempo pela SaintGobain, não havendo necessidade de qualquer notificação prévia ao Usuário, quando houver
qualquer suspeita ou alegação de descumprimento desses termos.
9.2. Os serviços e funcionalidades disponibilizados pela Plataforma são oferecidos na forma
que são publicados e poderão ser modificados a critério exclusivo da Saint-Gobain, não tendo o
Usuário direito de solicitar qualquer tipo de alteração no formato ou qualidade da plataforma.
9.3. O acesso do Usuário a determinado link ou página externa, através de uma navegação
segura, não é de responsabilidade da Saint-Gobain, sendo tal ação cabível única e
exclusivamente ao próprio Usuário.
9.4. Não obstante a Saint-Gobain prezar pela segurança na proteção dos dados dos Usuários,
as medidas de segurança relativas à Internet não são integralmente infalíveis, de modo que a
Saint-Gobain não poderá ser responsabilizada por conta de quebra forçada de segurança de
seus sistemas ou por vazamento de informações ocasionado por terceiros, tendo em vista que
não terá dado causa a tal situação.
9.5. Além disso, considerando que o presente documento poderá ser alterado, a critério da
Saint-Gobain, a qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio, recomendamos que o
Usuário verifique o teor deste termo antes de iniciar o uso da Plataforma.
9.6. Esta Plataforma é administrada pela empresa SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida na Avenida Santa Marina, 482, 1º
andar, São Paulo, SP, CEP: 05036-903, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.064.838/0001-33.
10) FORO
10.1. Fica eleito o Foro Central da Capital da Cidade de São Paulo, recusando-se qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer questão oriunda do presente
contrato, correndo por conta da parte vencida os custos e despesas judiciais, inclusive
honorários advocatícios.

