POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade tem por finalidade reafirmar o
compromisso

que

o

Programa

Seven Points, empresa

inscrita no CNPJ

19.867.904/0001-47, com sede em São Paulo – SP e endereço eletrônico em
www.sevenpoints.net.br, tem com seus

Clientes, Parceiros e Fornecedores,

esclarecendo regras de utilização do Programa e a proteção de dados pessoais, em
consonância com o disposto no Regulamento Seven Points.
Lendo atentamente a Política de Privacidade da Seven Points é possível
entender melhor o Programa e seus objetivos, bem como as informações requeridas
para realizar as transações.
Esta Política de Privacidade é aplicável somente às páginas online da Seven
Points e, eventualmente, naquelas em que for publicada, referindo-se aos dados
coletados online e via Sistema POS da Seven Points.
Ao utilizar o Programa Seven Points você concorda com os Termos e
Condições desta Política de Privacidade e autoriza, expressamente, a Seven Points
a coletar, processar e armazenar seus dados para os fins descritos nesta.
PROGRAMA SEVEN POINTS
O Programa Seven Points objetiva recompensar e valorizar o Participante,
gerando benefícios a cada transação com o Programa Seven Points e seus
Parceiros, resultando em milhares de vantagens.
PRIVACIDADE
Todas as informações pessoais e dados fornecidos pelos Participantes no
Programa Seven Points serão coletadas e mantidas em sigilo de acordo com as
melhores práticas e padrões de segurança tanto pela Seven Points, seus Parceiros
e Fornecedores.
INFORMAÇÕES PESSOAIS
As informações pessoais são os dados utilizados para identificar e contatar o
Cliente Seven Points.

Essas

informações

são

imprescindíveis

para

a

individualização

do

participante e, consequentemente, para a efetiva concessão dos benefícios
ofertados pela Seven Points e seus Parceiros ao Cliente.
A coleta de dados pode se dar de maneira ativa, quando o próprio Cliente as
fornece, ou passivamente, quando, automaticamente, dispositivos e aplicações que
acessam e navegam nas páginas da Seven Points extraem informes.
É imprescindível que os dados pessoais fornecidos à Seven Points sejam
verdadeiros e que o participante os mantenha, sempre, atualizados, inserindo novos
dados na Conta Seven Points.
Eventualmente, novos dados, além daqueles já fornecidos, poderão ser
requeridos pela Seven Points para efetivação de algum serviço ou transação
específica.
Em conformidade

com os

termos

estabelecidos

nesta

Política

de

Privacidade, é permitido à Seven Points combinar as informações pessoais
fornecidas pelo Cliente com outros dados coletados automaticamente.
A Seven Points recebe e armazena informações de Parceiros e Terceiros,
bem como aquelas que você preenche quando acessa as páginas vinculadas ao
programa Seven Points.
Você não é obrigado a fornecer suas informações pessoais. No entanto, não
poderá utilizar dos benefícios Seven Points, já que elas são imprescindíveis para o
Cadastro.

USO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As informações fornecidas à Seven Points são armazenadas e utilizadas,
especificamente, para:
(I)

Individualizar o Cliente, para que possa usufruir dos benefícios

concedidos pela Seven Points;
(II)

Prestar atendimento pelas Centrais de Relacionamento, respondendo a

perguntas ou solicitações;
(III) Processar pedidos, cadastros, promoções e transações na Conta
Seven Points;
(IV) Proteger e melhorar os serviços e/ou produtos disponibilizados pelos
Parceiros;

(V) Desenvolver produtos, serviços, promoções, atividades e campanhas
de incentivos que atendam às necessidades dos participantes;
(VI) Enviar notificações de marketing direto.
A Seven Points, os Parceiros Seven Points e fornecedores poderão
compartilhar entre si as informações pessoais do Cliente.
Além disso, esses dados poderão ser compartilhados com controladores,
afiliados, parceiros estratégicos, prestadores de serviços ou terceiros independentes
que ajudam a manter ou administrar as páginas Seven Points ou em caso de
reorganização empresarial.
Especialmente em cumprimento a lei, decisão ou ordem judicial ou
administrativa,

haverá

o

compartilhamento

das

informações

pessoais

do

participante.
REGISTRO DE ACESSO
Os registros de uso e acesso às páginas Seven Points são mantidos em
sigilo e armazenados pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, se outro prazo não foi
indicado por ordem judicial específica.
As informações pessoais do participante são armazenadas enquanto ele
possuir Cadastro e Conta Seven Points. Caso deseje interromper o uso ou acesso
às páginas Seven Points e cessar o armazenamento de dados, deverá requerer o
Cancelamento da Conta Seven Points e sua Exclusão do Programa, nos termos e
condições estabelecidas no Regulamento Seven Points.
Todas as informações, dados, mensagens ou comentários publicados em
qualquer área pública das páginas Seven Points ou Parceiros poderão ser
visualizadas por qualquer pessoa, não sendo responsabilidade da Seven Points a
divulgação de quaisquer informações nesses casos, tampouco a utilização delas por
terceiros.
SEGURANÇA
A Seven Points entende que as suas informações pessoais ou dados são
absolutamente confidenciais e, por conta disso, são utilizados modernos controles
de proteção que mantém sigilosos e íntegros os dados fornecidos.

Entretanto, é necessário que você se atente à algumas dicas de segurança
imprescindíveis para garantir a efetivação dos programas de proteção de
informações existentes nas páginas Seven Points.
(I)

Atenção ao utilizar computadores públicos ou de terceiros. É possível

que estejam contaminados com vírus ou softwares que coletam informações
confidenciais, podendo comprometer sua segurança.
(II)

Certificar-se sempre dos URLs ou Links de direcionamentos estranhos,

porque você pode ser direcionado para uma página falsa. Para evitar,
acesse o site da Seven Points sempre digitando o endereço no seu
navegador, qual seja www.sevenpoints.net.br.
(III) Antes de finalizar qualquer transação de Ganho, Troca ou Resgate de
Seven Points, certifique-se de que está em páginas seguras, com todos os
cadeados de segurança e protocolo seguro de HTTPS ativos, bem como se
já certificado digital válido.
(IV) Quando forem solicitados dados, certifique-se de que não se trata de
promoções ou ligações falsas antes de fornecê-los.
(V) Antes de confirmar qualquer dado ou senha de acesso, certifique-se de
que as informações foram solicitadas, de fato, pela Seven Points.
(VI) Nunca divulgue ou forneça sua senha de acesso para terceiros. Utilizea somente para logar em sua Conta Seven Points e para a realização de
operações, quando requerido pela Seven Points.
A página Seven Points contém links para outros sites parceiros, como forma
de facilitar a utilização dos benefícios oferecidos pelo Programa Seven Points. No
entanto, a Seven Points não se responsabiliza por qualquer conteúdo publicado
nessas páginas, que possuem Regulamento e Política de Privacidade próprios.
COOKIES
Nós utilizamos cookies ou tecnologias similares para compreender o perfil e
o comportamento de usuários que visitam nossa página. Portanto, é possível que
um cookie poderá ser colocado em algumas partes do nosso site.
Caso você não queria que eles sejam instalados em seu computador, deve
configurar seu navegador para bloqueá-los.
CORRESPONDÊNCIA

A Seven Points precisa mantê-lo informado sobre as movimentações da sua
Conta, proveniente de Ganho, Troca ou Resgate de Seven Points, bem como para
envio de correspondências, materiais de promoções ou campanhas de incentivos
oferecidas ou materiais institucionais. Para tanto, utilizará seus dados pessoais
fornecidos.
Os contatos poderão ocorrer diariamente via e-mail, mensagem de texto,
rede social ou telefone. No caso de e-mails promocionais, fica a seu critério optar
por recebê-los. Havendo interesse em aceitar ou em se descadastrar, basta acessar
sua Conta e escolher os canais de contato de sua preferência. Você também poderá
solicitar a saída a qualquer momento através do link disponível em nossas
mensagens de e-mail.

USO RESTRITO
Todos os conteúdos das páginas Seven Points são exclusivos do programa
e não podem ser copiados, transferidos, reproduzidos, publicados ou distribuídos
sem a autorização expressa da Seven Points.
As marcas, logotipos e arte visual exibidas na página são de titularidade
exclusiva da Seven Points, não podendo ser utilizadas por terceiros.
CONTATO
Ao navegar nas páginas da Seven Points você reconhece que leu, entendeu
e concorda todos os termos e condições desta Política de Privacidade. Sendo assim,
autoriza expressamente que a Seven Points colete, armazene, utilize e processe os
dados pessoais fornecidos, que envie correspondências via e-mail, mensagem de
texto, rede social e telefone da Seven Points e seus Parceiros.
Em caso de dúvidas, acesse o site www.sevenpoints.net.br ou entre em
contato

pelas

Centrais

de

Atendimento

ao

Cliente

pelo

e-mail

falecom@sevenpoints.net.br.
ALTERAÇÕES
Todos os termos ou condições expressas na presente Política de
Privacidade poderão ser alterados rotineiramente, sem prévia notificação do Cliente.
Recomenda-se que o participante consulte regularmente a Política de Privacidade.

ENDEREÇO FÍSICO
A sede da Seven Points está situada na Rua Domingos de Morais, 388, 2a
andar, Vila Mariana - São Paulo – SP, CEP 04010-000.

