
POLÍTICA DE PRIVACIDADE SITE UZOO 

 

Da Política de Privacidade 

Por entendermos a importância da transparência da nossa comunicação com 

você, elaboramos esta Política de Privacidade para informar quais os dados 

pessoais e para quais finalidades os coletamos. 

Quando você utiliza o nosso site e/ou fornece seus dados pessoais, 

consideramos que você está de acordo com os termos desta Política. 

 

Dos dados pessoais coletados e finalidade 

Para estar sempre em contato com você e sabermos quais são suas 

preferências para proporcionar a melhor experiência possível com a nossa 

marca, é necessário que coletemos alguns dados pessoais, que você nos 

fornece nos seguintes casos: 

 

Download revistas Uzoo e Tokdecasa 

O intuito da coleta dos dados dos dois formulários é saber um pouco mais 

sobre o perfil do usuário interessado em conhecer os produtos e assim enviar 

e-mails marketing a respeito. 

Dados registrados: nome, e-mail e estado. 

Para quê são usados: identificar os interessados nos produtos da marca para 

envio de e-mail marketing. 

 

Contato 

Os dados solicitados são para captar formas de contato para nos 

comunicarmos e solucionar possíveis dúvidas, receber críticas e elogios. 

Dados registrados: nome, e-mail, celular e mensagem. 

Para quê são usados: para coletar formas de contato e estabelecer 

comunicação através de e-mail via celular. 

 

2º via do boleto - Portal do cliente 

Área exclusiva de autoatendimento aos clientes para emissão de 2ª via de 

boletos, consulta de notas fiscais e impressão da DANFE. 

Dados registrados: usuário e senha. 

Para quê são usados: o usuário acessar a área do cliente. 



Da finalidade da utilização dados pessoais de acordo com a LGPD 

Os seus dados pessoais são tratados em conformidade com as seguintes 

bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, art 7º: 

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

Quando é autorizado espontaneamente para um fim específico, informado no 

momento da coleta do consentimento, que pode ser cancelado a qualquer 

tempo.   

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

Quando existe uma obrigação para que o tratamento seja feito. 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 

de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 

do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; 

A coleta dos dados só será realizada quando entendermos ser preciso para o 

desenvolvimento das nossas ações que resulte em algum tipo de benefício 

para você. 

 

Do tempo de armazenamento dos dados 

Os dados serão armazenados até o momento em que for alcançada a 

finalidade, de cada ação especificada anteriormente, da coleta dos dados. 

Porém, é importante ressaltar que, a qualquer tempo, você pode solicitar o 

bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na lei, entre outras reivindicações conforme o 

próximo item. 

 

Dos seus direitos 

De acordo com o previsto na LGPD, você (o titular dos dados pessoais) tem o 

direito de obter a qualquer momento que os direitos abaixo sejam atendidos. E 

para isso, estão disponíveis para esta solicitação o e-mail 

privacidade@uzoo.com.br e a aba Contato, do site. 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 



V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 

requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, 

observados os segredos comercial e industrial;    

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei LGPD; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 
as consequências da negativa; 

IX - revogação do consentimento, nos termos do parágrafo 5º do art. 8º da Lei 
LGPD. 

*Para saber da Lei na íntegra, acesse: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


