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O ACEITE, POR MEIO DO BOTÃO “LI E ACEITO”, INDICARÁ AUTOMATICAMENTE O CONSENTIMENTO 

LIVRE E EXPRESSO DO AFILIADO COM TODAS AS PRÁTICAS MENCIONADAS NO REGULAMENTO, NO 

TERMO DE USO E NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CONCURSO CULTURAL Desafio SW 

INCLUINDO ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES POSTERIORES.  

Esta política de privacidade (“Política de Privacidade”) descreve, no âmbito do Concurso Cultural 

DesafioSW (“Concurso”), conforme definida e regulamentada nos respectivos Regulamento e Termo 

de Uso apartados a esta Política de Privacidade (“Documentos”), como a Cinemark Brasil S.A. 

(“Cinemark”) coleta, utiliza, armazena, compartilha e de forma geral trata os dados dos participantes 

do Concurso (“Afiliados”). Esta Política de Privacidade se aplica às informações coletadas por ocasião 

do cadastramento,  acesso ou utilização (“Cadastramento”) do site do Concurso (“Site”) e na utilização 

de quaisquer serviços disponibilizados pela Cinemark no âmbito e para os fins do Concurso 

(“Serviços”), ou quando, sob qualquer outra forma, os Afiliados interagem com a Cinemark.  

(Cinemark e Afiliado, doravante, quando em conjunto, denominados “Partes”, e individualmente 

“Parte”) 

 

Na eventual hipótese de necessidade de alteração da presente Política de Privacidade antes do 

término do prazo do Concurso, será postada a última versão no Site com a respectiva data de 

atualização, bem como lá também dado aos Afiliados o aviso para a renovação do aceite à presente. 

PROTEÇÃO À PRIVACIDADE 

A Cinemark trabalha respeitando e protegendo as informações pessoais dos Afiliados. A Cinemark não 

fornecerá, publicará, revelará, comercializará ou transmitirá sob qualquer forma as informações 

pessoais coletadas dos Afiliados em desacordo com a presente Política de Privacidade e com os demais 

Documentos. 

INFORMAÇÕES RECEBIDAS DOS AFILIADOS 

São coletadas informações dos Afiliados constantes do Cadastramento ou fornecidas quando do 

acesso ao Site ou em qualquer outro momento no decorrer do Concurso. As informações coletadas 

são as seguintes: nome completo, email de contato, endereço, números de telefone e CPF.  

INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS QUANDO VOCÊ UTILIZA NOSSOS SERVIÇOS 

Coletamos automaticamente algumas informações quando você utiliza nossos Serviços, incluindo: 

Informações de Operações. Quando você utiliza nossos Serviços para realizar quaisquer 

procedimentos ou operações, coletamos informações de quando e onde a transação ocorreu, 

descrição do produto ou serviço objeto da transação, endereços de IP e IDs únicos dos equipamentos 



utilizados. Informações de Localidade e Acesso. Quando você abre o Site, recebemos periodicamente 

informações analíticas sobre local, data e hora, telas acessadas, geolocalização, endereços IP e 

qualquer outra informação que possa ser utilizada para a melhoria dos Serviços.  

 

Dispositivos. Nós armazenamos informações relacionadas ao aparelho utilizado para acessar os 

Serviços, bem como a versão do sistema operacional utilizado, rede e fluxo de interações até 

finalização.  

 

Detecção de outros Softwares. Nossos sistemas também poderão detectar outros softwares rodando 

no aparelho utilizado, apesar de não coletarmos informações relativas a estes, tais como a prevenção 

de mau uso e dispositivos antifraudes.  

 

Cookies e Web Beacons. Nós utilizamos várias tecnologias para coletar informações, e isto incluirá o 

envio de cookies a seu navegador. Cookies são arquivos armazenados em seu computador que servem 

para, entre outras funcionalidades, guardar suas preferências e identidade. Também podemos coletar 

informações utilizando web beacons, que são pacotes de informação que podem ser utilizados nos 

nossos Serviços. Nós podemos utilizar web beacons para contabilizar visitas, entender e avaliar a 

performance de campanhas de marketing, além de determinar se você abriu ou não um email 

enviado, se eventualmente for o caso. 

 
O Afiliado declara estar ciente de que existe a possibilidade de configurar seu navegador para ser 
avisado, na tela do computador, sobre a recepção dos cookies, e para impedir a sua instalação no 
disco rígido. As informações pertinentes a esta configuração estão disponíveis em instruções e 
manuais do próprio navegador.  
 

Sempre que a opção que impeça a instalação dos cookies não tenha sido ativada, o Afiliado poderá 
pesquisar o disco rígido de seu computador, conforme as instruções do próprio navegador, e remover 
manualmente quaisquer cookies. 
 

O Afiliado declara estar ciente que a mecânica do Concurso depende de os cookies estarem 

habilitados nos equipamentos de seus amigos e influenciados sem o qual não será possível 

computar o ranking.  

 

INFORMAÇÕES COLETADAS DE FERRAMENTAS DE MARKETING 

Nós podemos autorizar terceiros a coletar informações para fins de promoção e divulgação de nossos 

Serviços e para nos fornecer informações analíticas. Estes terceiros podem se utilizar de cookies, web 

beacons, APIs e outras tecnologias para coletar informações tais como localidade, endereço de IP, 

números de dispositivos, data e hora do acesso, páginas ou telas visitadas, tempo gasto durante o 

acesso, botões e links clicados e informações de conversão. Estas informações poderão ser utilizadas 

pela Cinemark e empresas do seu grupo econômico ou parceiros estratégicos para analisar e 

determinar o sucesso de aspectos da campanha, a usabilidade de página do Site e o entendimento do 

Afiliado. A Cinemark não será responsável por cookies, web beacons ou outras tecnologias de 

rastreamento de forma que recomendamos a você verificar a política de privacidade destes terceiros. 

 



Ciência e informações ao Afiliado quanto à coleta e uso de dados pela Cinemark 

As informações cedidas pelo Afiliado e registradas no Cadastramento – com exceção do conteúdo de 

mensagens pessoais, protegidas nos termos da lei – poderão servir de insumos para o mapeamento 

de informações de mercado e formação de estatísticas da Cinemark. Através do Cadastramento, e do 

uso e fornecimento de dados para a Cinemark, o Afiliado expressamente aceita as condições desta 

Política de Privacidade sobre a coleta, armazenamento, processamento e uso de suas informações e 

dados.  

As informações fornecidas pelos Afiliados também poderão ser usadas para: (i) administrar a conta de 

cada Afiliado a fim de customizar cada vez mais os Serviços; e (ii) comunicar novidades e atualizações; 

podendo a Cinemark, porém, retransmitir mensagens de parceiros e outros colaboradores, desde que 

mediante aceite do Afiliado, através da tecnologia de opt-in (aceitar) escolhida e selecionada por este. 

O  Afiliado tem o direito de cancelar a qualquer tempo seu cadastro junto à Cinemark no âmbito do 

Concurso, e solicitar a remoção definitiva dos seus dados, observadas as regras de participação 

dispostas nos Documentos. Não obstante, o Cinemark poderá manter determinadas informações de 

forma a atender o cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis em matéria de conservação 

obrigatória de certos tipos de informações relativas aos Afiliados e/ou quaisquer transações 

comerciais com eles, bem como para atender a ordens ou solicitações de autoridades governamentais 

ou judiciais.  

Sendo o caso de pedido de cancelamento acima previsto, o Afiliado o fará via e-mail ou via acesso ao 

Site da Cinemark, seção Atendimento, na forma e conforme endereços previstos nos Documentos.  

Os dados pessoais do Afiliado poderão ser transferidas a terceiros em decorrência da venda, 
aquisição, fusão, reorganização societária ou qualquer outra mudança no controle da Cinemark.  
 
Para qualquer assunto relacionado às condições desta Política de Privacidade, bem como os demais 

Documentos, o Site e qualquer outro meio ou aspecto relacionado ao Concurso, o Afiliado deverá 

entrar em contato por meio da área de Atendimento do Site da Cinemark e a Cinemark, para 

responder ao Afiliado, utilizará o telefone ou endereço de e-mail constante do cadastro do Afiliado no 

Site da Concurso.  

 

Esta Política de Privacidade entra em vigor em 20 de outubro de 2019. 

 

 
 


