
Política de Privacidade
Esta  política  descreve  as  formas como coletamos,  armazenamos,  usamos e  protegemos suas
informações pessoais. Você aceita essa política e concorda com tal coleta, armazenamento e uso
quando se inscrever ou usar nossos produtos, serviços ou qualquer outro recurso, tecnologia ou
funcionalidade que nós  oferecemos ao  acessar  nosso site  ou  aplicativo.  Podemos  alterar  esta
política a qualquer momento, divulgando uma versão revisada em nosso site. A versão revisada
entrará em vigor assim que disponibilizada no site. 

Política de descadastramento

O usuário dos nossos serviços pode a qualquer momento deixar de receber comunicações do
nosso site. Para tanto basta enviar um email para atendimento@conquistasupermercados.com.br
indicando  o  seu  desejo  de  não  mais  receber  comunicações,  ou  simplesmente  clicar  no  link
‘remover’ ou ‘unsubscribe’ contido no final de cada email. 

Pelo aplicativo, para não mais receber notificações, basta desinstalá-lo.

Processamento de Dados Pessoais e Divulgação

Quando você  visita  o site ou usa o aplicativo  do Conquista  Supermercados,  coletamos o seu
endereço IP e as informações padrão de acesso à web como o tipo do seu navegador e as páginas
que acessou em nosso site. 

Ao utilizar o nosso aplicativo coletamos dados como o ID do seu aparelho.

Ao realizar  um pedido  de  compra,  entrega  de gás  ou  pedido de notificação  de ofertas,  será
necessário informar seus dados básicos, como nome, telefone, endereço, CPF, e-mail e etc. Estes
dados  serão  armazenados  e  utilizados  apenas  pelo  Conquista  Supermercados  para  finz  de
identificação, comunicações e melhoria nos serviços.

O aplicativo utiliza a câmera do dispositivo exclusivamente para capturar códigos de barras de
produtos quando utilizada a função de consulta de preços.

Nós podemos ter em nosso site links que levam para sites de terceiros. Por favor, note que esta
declaração de privacidade aplica-se apenas para o conteúdo do site Conquista Supermercados e
não a esses sites para os quais podemos fornecer um link.

Não vendemos nem alugamos suas informações pessoais para terceiros para fins de marketing
sem seu consentimento explícito.

Google Analytics

O  site  utiliza  o  Google  Analytics,  um  serviço  de  analítica  Web  fornecido  pelo  Google,  Inc.
(“Google”).  Google  Analytics  utiliza  “cookies”,  que  são  arquivos  de  texto  colocados  no  seu
computador, para ajudar o site a analisar como os usuários usam o site. A informação gerada pelo
cookie acerca da sua utilização do website (incluindo o seu endereço IP) serão transmitidas e
armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. Google irá utilizar esta informação
com a finalidade de avaliar a sua utilização do website, compilando relatórios sobre a actividade no
website para operadores e fornecendo outros serviços relativos a actividade do website e utilização
da Internet. Google pode igualmente transferir esta informação para terceiros, sempre que exigido
por lei, ou caso tais terceiros processem a informação em nome do Google. Google não associará o
seu endereço  IP  com quaisquer  outros dados mantidos  pelo Google.  Você pode se  recusar a
utilização de cookies, seleccionando as definições apropriadas no seu navegador, no entanto, por
favor, note que se você fizer isso, você pode não ser capaz de usar todas as funcionalidades deste
site. Ao utilizar este site, você concorda com o processamento de dados pelo Google na forma e
para os efeitos descritos acima.

Contato

Por  favor,  nos  contate  no  endereço  atendimento@conquistasupermercados.com.br caso  tenha
quaisquer dúvidas sobre nossa Política de Privacidade, ou se desejar fazer uma reclamação sobre a
nossa coleta, uso ou divulgação de dados pessoais identificáveis sob esta Política de Privacidade.


