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Política de Privacidade SigaOferta

Porque precisamos, e como tratamos seus dados

Somos um aplicativo que compila, trata os dados e aperfeiçoa a busca por encartes e promoções de nossos 
parceiros anunciantes. Para que possamos oferecer uma experiência melhor e um resultado de pesquisa mais 
direcionado às suas preferências, é fundamental contarmos com suas informações. Por isso, leia atentamente 
esta política de privacidade e nosso Termo de Uso.

Seus dados são essenciais para o sucesso do SigaOferta e, por isso, sua 
privacidade é objeto de nosso maior cuidado e proteção

Nossa política de privacidade é simples: Compartilharemos seus dados, tão somente com nossos Parceiros 
anunciantes, com o objetivo de melhorar a experiência de ambos em nosso aplicativo. Assim, nosso parceiro 
saberá o que realmente te interessa, e nós, a cada dia mais, conseguiremos oferecer a você as melhores 
promoções e encartes.

Vale lembrar que seus dados são registrados conosco de forma automatizada, dispensando manipulação 
humana. O acesso individualizado a eles é possível apenas para administradores do SigaOferta. Portanto, fique
tranquilo, eles estão em boas mãos. Cuidaremos deles, como se nosso fossem.

Suas informações pessoais, bem como seus dados sensíveis, não serão, sob nenhuma hipótese transferidos para
terceiros não autorizados por você. Isso somente ocorrerá após os seus dados serem anonimizados, evitando 
assim a sua individualização.

O simples cadastro no siga oferta é considerado opt-in para o recebimento de nossos e-mails e comunicações 
por qualquer meio e sob qualquer pretexto. ATENÇÃO AO RECEBIMENTO DESSES E-MAILS. Nunca 
enviamos arquivos executáveis (extensão .exe, .com, .scr, .bat, .zip, .rar, .clp, por exemplo) ou links para 
download. Nossos links direcionam, única e exclusivamente para páginas específicas dos anunciantes e/ou 
internas do SigaOferta. 

Caso queira cancelar o recebimento dos e-mails e comunicados do SigaOferta, basta selecionar a opção opt-out
presente no fim de todos os e-mails que enviarmos para você. Pode acontecer dessa exclusão não ocorrer 
imediatamente tendo em vista campanhas que, porventura estejam em andamento, mas fique tranquilo, 
ocorrerá no menor tempo hábil possível.

A segurança de seus dados

Seus dados serão guardados em um servidor de alta segurança com criptografia avançada e acesso restrito à 
pessoas específicas, que são obrigadas, por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não 
utilizá-las inadequadamente. 

Tomamos todos os cuidados para minimizar ao máximo a possibilidade de vazamento de dados, mas 
prometemos a você que, caso isso ocorra, imediatamente avisaremos a você.
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COMPARTILHAMENTO

As suas informações e dados poderão ser compartilhados quando houver requerimento de autoridades judiciais
ou governamentais competentes para fins de investigações pessoais conduzidas por elas, mesmo que não exista
uma ordem judicial, ressalvadas as hipóteses de sigilo de informações determinadas por leis em vigor, ou ainda
quando haja motivos suficientes para considerar que a atividade de um Usuário seja suspeita de tentar ou de 
cometer um delito ou tentar prejudicar outras pessoas. Este direito será utilizado pelo SigaOferta à sua inteira 
discrição quando o considere apropriado ou necessário para manter a integridade e a segurança do aplicativo e 
de seus Usuários.

Suas informações pessoais e dados sensíveis serão guardadas sob o mais completo sigilo e, além da hipótese 
anterior, poderão ser utilizadas para:

a. Melhoria da experiência do Usuário no aplicativo, por meio de ofertas específicas e direcionadas, além 
da prática de marketing direcionado pelo SigaOferta e seus parceiros anunciantes, de acordo com o seu 
perfil.

b. Cumprir obrigações legais de qualquer natureza;
c. Obter estatísticas genéricas para identificação do perfil de nossos Usuários e desenvolvimento de 

campanhas;
d. Manutenção de dados e ações de relacionamento com o Usuário, bem como a melhoria contínua do 

serviço prestado pelo SigaOferta;
e. Resolução de eventuais questões legais relacionadas ao SigaOferta;

Atenção: Os links de acesso existentes nos anúncios e encartes, levam para outros sites e que não estão 
cobertos por esta Política. Assim, verifique a política de privacidade desses respectivos sites, tendo em vista 
que suas informações serão administradas de acordo com a política de cada um deles.

As empresas parceiras e prestadores de serviços do SigaOferta têm ciência e estão comprometidas a respeitar, 
nos termos desta Política, a proteção e privacidade de dados quando houver necessidade de compartilhamento 
desses dados.

O SigaOferta declara que respeita toda e qualquer legislação vigente sobre proteção de dados e privacidade dos
nossos Usuários.

Quando suas informações são coletadas.

A cada acesso seu ao aplicativo, suas informações são coletadas, incorporadas à nossa base de dados e tratadas 
por nossa equipe técnica para os fins já expostos acima.

Outras tecnologias poderão ser utilizadas para obtenção de dados de navegação dos Usuários. No entanto, 
respeitarão sempre os termos desta Política, as opções de coleta e armazenamento e a legislação vigente.

O Usuário tem ciência e concorda que, para fins de prestação de serviços e entrega dos produtos e serviços 
ofertados no aplicativo SigaOferta, pode ser necessária a contratação de terceiros que terão acesso às 
informações e dados do Usuário exclusivamente para os fins necessários.

O SigaOferta poderá também compartilhar com terceiros as informações pessoais e informações de acesso dos 
Usuários para prestação dos serviços oferecidos pelo SigaOferta e seus parceiros comerciais.
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Exclusão de seus dados    

Caso deseje solicitar a exclusão dos seus dados coletados, basta entrar em contato com o SigaOferta e informar
seu pedido. Empreenderemos nossos melhores esforços para atender ao pedido no menor espaço de tempo 
possível.

Importante salientar que, mesmo em caso de requisição de exclusão, o SigaOferta respeitará o prazo mínimo 
de armazenamento de informações determinado pela legislação brasileira.

Correção de dados

Os seus dados, como o próprio nome já diz, são SEUS, portanto, estarão sempre à sua disposição. Caso tenha 
interesse em verificar a correção de seus dados, solicite uma cópia de seu cadastro para nosso pessoal. Se 
algum dos dados estiver incorreto, avise-nos e vamos alterá-los.

Esta Política de privacidade substitui todas as versões anteriores, bem como eventuais contatos e contratos 
firmados antes desta data.

O SigaOferta se reserva ao direito de alterar a presente Política a qualquer momento e por qualquer motivo, 
sendo responsabilidade do Usuário verificá-la com frequência
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