
 

 

Regulamento 

Ação Comercial  

“BLACK FRIDAY OFERTA$ CONSUL” 

 

1. A ação comercial “BLACK FRIDAY OFERTA$ CONSUL” (“Ação”) é de 
responsabilidade da WHIRLPOOL S.A., empresa com sede na Rua Olympia Semeraro nº 
675, Jardim Santa Emília, na cidade de São Paulo - SP, e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
59.105.999/0001-86 (“Whirlpool”). 

2. A Ação não apresenta qualquer modalidade de sorteio, concurso, vale-brinde 
ou operação assemelhada, não estando vinculada à distribuição gratuita de prêmios nos 
termos da Lei 5.768/71, do Decreto n° 70.951/72 e da Portaria 41/2008 do Ministério da 
Economia. A Ação, portanto, beneficia indistintamente a todos os que cumprirem ao aqui 
disposto. 

3. A Ação será realizada em todo o território nacional, para cadastramento e 
compra, a partir das 0h00m do dia 01 de novembro de 2021 até às 23h59m do dia 15 de 
dezembro de 2021. Fica estabelecido que o upload (envio) do cupom/nota fiscal ou 
comprovante de compra poderá ser feito até o dia 19 de dezembro de 2021. 

3.1. Esta ação poderá encerrar-se antecipadamente caso se atinja o montante 
de R$ 2.769.650,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e 
cinquenta reais) em reembolsos, e respeitada as condições de limitação de 
reembolsos indicada neste Regulamento, na forma aqui prevista. Nesta hipótese, os 
participantes serão imediatamente avisados através do site 
bempensadoconsul.com.br, seja do atingimento do valor total dos reembolsos 
indicado acima, ou do atingimento do limite aqui previsto. 

4. O interessado em participar, ao efetuar a compra de, ao menos, um produto 
qualquer da marca Consul, exceto peças e acessórios, desde que novo e no período 
entre 01 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, poderá receber a restituição 
dos valores de acordo com a tabela abaixo, levando-se em consideração os produtos 
adquiridos e respeitada as condições previstas neste Regulamento.  

PRODUTOS / CATEGORIA VALOR CASHBACK QUANT. 

BEBEDOURO  R$                             50,00  50 

CERVEJEIRA  R$                          150,00  500 

COIFA  R$                          100,00  41 

AR-CONDICIONADO JANELA  R$                          100,00  1593 

AR-CONDICIONADO SPLIT  R$                          100,00  3149 

COOKTOP  R$                          100,00  606 
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FRIGOBAR  R$                          100,00  150 

FOGÃO  R$                          150,00  1980 

FORNO EMBUTIR  R$                          150,00  309 

FORNO MICROONDAS  R$                          100,00  715 

FREEZER HORIZONTAL  R$                          150,00  1277 

FREEZER VERTICAL  R$                          150,00  608 

LAVADORA ROUPAS  R$                          150,00  3961 

PURIFICADOR  R$                          100,00  100 

REFRIGERADOR ELÉTRICO - 01 porta e 2 portas  R$                          100,00  5865 

REFRIGERADOR ELÉTRICO - freezer embaixo  R$                          500,00  500 

5. Poderão participar desta Ação toda e qualquer pessoa jurídica e pessoa física, 
que seja maior de 18 (dezoito) anos e que preencha os demais requisitos dispostos neste 
Regulamento.   

6. Participam desta Ação todos os produtos novos, exceto peças e acessórios, da 
marca Consul. 

7. O reembolso previsto nesta Ação, independentemente da quantidade de 
produtos novos adquiridos, poderá ser requisitado apenas 1 (uma) única vez por 
participante, durante o período da ação, o que será apurado pelo cruzamento das 
informações de nome e CPF e/ou razão social e CNPJ.  

7.1.1. Fica estabelecido que cada participante poderá requerer o reembolso com 
a junção de até 5 (cinco) Notas Fiscais de produtos Consul adquiridos no decorrer 
desta ação, respeitado o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais), independentemente 
da quantidade de produtos novos adquiridos durante todo o período da Ação  

7.1.2. Cada cupom/nota fiscal ou comprovante de compra somente poderá ser 
cadastrado para participação nesta Ação uma única vez.  

7.1.3. Caso seja constatado, pela verificação sistêmica que o requisitante já 
participou da Ação, as demais requisições porventura existentes serão 
automaticamente desconsideradas, independentemente de qualquer aviso. 

7.1.4. O reembolso aqui previsto é individual e intransferível. 

7.1.5. A nota/cupom fiscal ou comprovante de compra cadastrado deverá estar, 
obrigatoriamente, com os dados do consumidor requisitante (nome/CPF) e/ou da 
pessoa jurídica (razão social / CNPJ). 

7.1.6. O consumidor poderá fazer o envio (upload) de mais de uma Nota Fiscal, 
comprovante de compra, desde que seja efetuado de uma única vez, mantendo-se 
uma única participação.   



 

 

8. Para participar desta Ação, os interessados deverão, no período entre 01 de 
novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, acessar o site bempensadoconsul.com.br 
e preencher o cadastro com as seguintes informações: nome completo ou razão social, 
CEP, e-mail, CPF ou CNPJ, faixa de idade, gênero, telefone celular. Ainda, deverá dar o 
aceite no Regulamento e na Política de Privacidade desta Ação. 

8.1. Após a efetivação do cadastro, o consumidor deverá fazer o upload 
(envio) de uma foto de seu RG e CPF, ou de qualquer documento de identificação 
válido que contenha ambos os números, além de informar o meio desejado para 
receber o reembolso, podendo ser PIX (CPF e/ou CNPJ ou e-mail ou telefone), Vale 
Postal ou Transferência Bancária. 

8.2. A informações bancárias para reembolso deverão ser relativas a uma 
conta bancária de instituição financeira cadastrada no Banco Central do Brasil, de 
titularidade do consumidor participante. No caso de Pessoa Jurídica, deverão ser 
encaminhados os documentos do representante legal, contrato ou estatuto social e 
cartão CNPJ. A CHAVE PIX informada no momento do cadastro deverá, 
obrigatoriamente, ser relativa a uma conta bancária cujo participante seja o titular 
da respectiva conta. 

8.3. Posteriormente ao cadastramento na forma acima, o participante deverá, 
obrigatoriamente, complementar as informações cadastrais com endereço, faixa de 
idade e gênero. 

8.4. Na sequência, o participante deverá cadastrar a nota/cupom fiscal ou 
qualquer outro comprovante de compra com as seguintes informações: número do 
comprovante, data de compra, CNPJ, Produto comprado, modelo (código do produto) 
e categoria. Neste mesmo momento o participante deverá fazer o upload do 
comprovante de compra, lembrando ser possível ao participante o envio de mais de 
uma Nota / Cupom Fiscal ou Comprovante de Compras, desde que imputados em 
sistema de uma única vez.  

8.5. Fica determinado que caso no RG conste o número do CPF somente se 
fará necessário o envio de cópia do RG, e caso não conste, deverá enviar cópia do RG 
e CPF, sendo que estes documentos deverão constar em um único arquivo para envio. 

8.6. Fica estabelecido que o upload (envio) do cupom/nota fiscal ou 
comprovante de compra, bem como do RG e CPF ou CNH, poderá ser feito até o dia 
19.12.2021. 

8.7. Caso o cupom/nota fiscal ou comprovante de compra do produto 
mencionado, RG e CPF ou CNH, enviados estejam ilegíveis, a Whirlpool entrará em 
contato para que o participante faça o reenvio do documento no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contado a partir do contato da Realizadora, caso contrário sua requisição 
não será conhecida. 
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8.8. Não serão aceitos para fins de cadastro os pedidos de compra. Todavia, os 
comprovantes de compras provindos do site onde foi efetuada a compra serão 
aceitos, desde que comprove que o pagamento do produto foi efetuado. Ainda, fica 
estabelecido que não serão aceitos comprovantes fiscais emitidos manualmente e 
não serão aceitas notas/cupons fiscais, bem como documentos pessoais, contendo 
qualquer espécie de danificação, rasura, emenda, alteração ou algo que impeça a 
leitura e/ou identificação dos dados. 

8.9. Após a efetivação do cadastro completo, toda a comunicação da 
Whirlpool será feita através de e-mail e/ou telefone e/ou SMS, inclusive o resultado 
da moderação e solicitação de documentação. 

8.10. Não estão aptos ao reembolso as contas investimento, conta de governo e 
conta salário. 

8.11. São elegíveis ao recebimento do reembolso somente os participantes que 
indicarem suas preferências na forma dos itens 8.1 e 8.2. 

8.12. Em caso de conta conjunta, o reembolso somente será feito se o 
solicitante for o primeiro titular da conta indicada. 

8.13. A partir do contato efetuado pela Whirlpool, o participante terá o prazo 
de 2 (dois) dias úteis para apresentar as informações solicitadas, caso contrário o 
reembolso não será efetuado. 

8.14. A Whirlpool não se responsabiliza por eventual negativa de reembolso da 
Instituição Bancária em decorrência de divergências cadastrais, pelos prazos e 
processos relacionados a esta, bem como por outros fatores externos alheios ao 
controle desta na presente iniciativa. 

8.15. A Whirlpool não tem qualquer responsabilidade por eventuais problemas, 
pendências administrativas ou financeiras entre o participante e a instituição bancária 
indicada, que venham a dificultar ou impossibilitar a transferência dos valores. 

8.16. Além disso, fica estabelecido que o participante será inteiramente 
responsável por informar corretamente os dados para reembolso (PIX (CPF e/ou CNPJ 
ou e-mail ou telefone), Vale Postal ou Transferência Bancária), bem como todos os 
seus dados, necessários para a sua participação nesta Ação, e também por garantir 
que a Nota/Cupom Fiscal ou comprovante de compra enviada esteja legível, sob pena 
de indeferimento de sua participação. 

9. Caso queira, o consumidor poderá participar desta ação através do WhatsApp, 
por meio do envio da palavra CONSUL para o número (11) 9.3900-6862. O consumidor 
deverá seguir todos os passos ali exigidos para participar.  

10. Atendidas todas as condições aqui estabelecidas, a Whirlpool realizará o 
reembolso do valor conforme a previsão deste Regulamento. O valor será creditado de 



 

 

acordo com a escolha do ganhador (PIX (CPF e/ou CNPJ ou e-mail ou telefone), Vale Postal 
ou Transferência Bancaria) informada. 

10.1. Após a realização do cadastro no site e estando ele de acordo com os 
termos deste Regulamento e da Política de Privacidade, o participante receberá por e-
mail ou SMS a comunicação sobre a efetivação do depósito, conforme estabelecido 
por este Regulamento. O participante será reembolsado, de acordo com sua escolha, 
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a aprovação de todos os dados enviados em 
seu cadastramento. 

10.2. Em nenhuma hipótese serão realizados reembolsos diferentes das 
condições aqui apresentadas. 

10.3. Fica previamente estabelecido que a empresa Realizadora fará até 2 
(duas) tentativas de efetivação do reembolso na chave PIX ou conta bancária 
informada pelo participante. Caso o crédito não possa ser efetivado por dados 
incorretos fornecidos pelo participante, a empresa deixará de efetuar o reembolso. 

11. Os participantes serão excluídos automaticamente desta ação em caso de 
fraude comprovada através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo 
não cumprimento de quaisquer das condições deste Regulamento. Para efeito desse item, 
considera-se fraude, mas não se limitando a esses, a participação através do 
cadastramento de informações incorretas ou falsas; a participação de pessoas não 
elegíveis conforme critérios aqui estabelecidos; as participações que tenham sido 
efetuadas através de método robótico, automático, repetitivo, programado ou similar. 

12. Os créditos serão realizados de acordo com as informações prestadas, não se 
responsabilizando a Whirlpool por atrasos ou mesmo frustração da realização do crédito 
por força de incorreções na indicação dos dados informados pelos participantes. 

13. É necessário que a chave PIX ou Conta Bancaria indicada para reembolso esteja 
em nome do consumidor e/ou da pessoa jurídica cadastrada e com o mesmo CPF e/ou 
CNPJ. Em caso de divergência, o reembolso será negado. Lembrando que o reembolso 
dar-se-á por PIX (CPF e/ou CNPJ ou e-mail ou telefone) ou Vale Portal ou Transferência 
Bancária. 

14. Será excluído da Ação o participante que, de qualquer forma, infringir, fraudar 
ou tentar burlar as regras descritas neste Regulamento. 

15. Os dados coletados serão tratados com confidencialidade e serão utilizados de 
acordo com as descrições da Política de Privacidade. 

16. O participante concorda que as informações prestadas à Whirlpool, seja 
mediante o preenchimento de formulários ou de qualquer outra forma, serão 
integralmente cedidas a este, em caráter de exclusividade, de forma total e irrevogável. 



 

 

17. A participação na presente Ação implicará a integral aceitação das condições 
de sua realização, expressas no presente Regulamento, disponível no contexto desta ação 
promocional. 

18. A Whirlpool se reserva o direito de a qualquer momento alterar as condições 
desta Ação ou de alterar o seu Regulamento, ou de interrompê-la. Caso isso aconteça, a 
Whirlpool comunicará previamente os participantes no hotsite desta ação. 

19. Esta Ação é realizada como um Ato Unilateral com promessa de recompensa, 
com fulcro nos artigos 854 e seguintes do Código Civil. 

20. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no site 
bempensadoconsul.com.br. Eventuais reclamações poderão ser também encaminhadas 
ao PROCON de cada localidade. 

https://www.bempensadoconsul.com.br/
http://www.bempensado.com.br/
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO DE DADOS 
PESSOAIS DA CAMPANHA “BLACK FRIDAY OFERTA$ CONSUL” 

 

Por favor, leia esta Política de Privacidade e Termos de Uso de Dados Pessoais (“Política”) 
para entender nossas práticas e como o tratamento de seus Dados Pessoais é realizado. 

Esta Política se aplica aos participantes (“Você”) que interagem com a ação comercial 
“BLACK FRIDAY OFERTA$ CONSUL”, e tem como objetivo descrever as práticas que serão 
adotadas para a execução da presente ação comercial (“Campanha”), de forma simples, 
clara e transparente. Ela também informa como Você pode acessar e atualizar seus dados 
pessoais e tomar certas decisões sobre como seus dados pessoais serão utilizados. 

Esta Política explica como seus dados pessoais serão tratados pelo agente de tratamento, 
na qualidade de “Controlador”, qual seja, a WHIRLPOOL S.A. (“Whirlpool”), empresa com 
endereço na Rua Olympia Semeraro, n. 675, Jardim Santa Emília, na cidade de São Paulo – 
SP, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.105.999/0001-86, bem como pelos 
“Operadores”, sendo este os fornecedores e terceiros contratados pela Whirlpool. 

Fica esclarecido que a Whirlpool indica a BATUQUE PROMOÇÃO, EVENTOS E MARKETING 
PROMOCIONAL EIRELI, empresa inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.946.790/0001-00 
(“BATUQUE”) como “Operador” e responsável pelo desenvolvimento e demais 
providências relacionadas à implementação da Campanha junto ao consumidor. 

Para a operacionalização de toda a Campanha, além de sua própria expertise, a BATUQUE 
contará com o auxílio de fornecedores contratados, conforme abaixo indicados: 

- Núcleo Comunicação e Marketing Ltda., CNPJ/ME 10.980.583/0001-18; e 

- Batux Comunicação Ltda., CNPJ/ME 10.459.029/0001-90. 

Os termos aqui consolidados foram elaborados para que você consiga identificar e 
entender como os seus dados pessoais serão utilizados e para quais finalidades, de acordo 
com o disposto na legislação brasileira aplicável vigente. Para o cadastro na Campanha, se 
você decidir por não nos fornecer os seus dados pessoais apontados como necessários, 
então não será possível a sua participação na Campanha.  

Fica desde já esclarecido que esta Política poderá ser atualizada em decorrência de 
eventual atualização normativa, razão pela qual recomendamos a você voltar a esta 
página periodicamente para conhecimento. 

Para melhor entendimento das nomenclaturas, definições e conceitos, pedimos verificar o 
Glossário disponível na parte final do documento. 

 

Quais dados pessoais coletamos de você? 
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Ao se inscrever na Campanha, além dos dados de compra exigidos para participação, no 
ato do preenchimento do seu(s) cadastro(s), são necessários os seguintes dados(s) pessoal 
(is): nome completo ou razão social, e-mail, CPF ou CNPJ, telefone celular.  Eles são 
necessários para a identificação dos participantes da Campanha, para a verificação de 
autenticidade e legitimação dos participantes da Campanha e, por isso, devem ser 
fornecidos pelos seus titulares. 

E, ainda, os dados abaixo especificados são solicitados com a seguinte finalidade: 

- Nome Completo / Razão social: para identificação do participante 

- Telefone: para contato com os participantes, seja para eventuais 
questionamentos acerca da participação, como também para comunicá-lo via 
sms sobre o status da sua participação.  

- E-mail: para contato com os participantes acerca da realização da 
Campanha, bem como para comunicações de relacionamento (assistência pós-
venda, dicas, pesquisas de satisfação etc.) e sobre produtos e promoções da 
Whirlpool. 

Será solicitado que informem o meio desejado para receber o reembolso, podendo ser PIX 
(CPF e/ou CNPJ ou e-mail ou telefone), Vale Postal ou Transferência Bancária, para que 
seja efetivado o reembolso do respectivo valor, conforme os termos constantes no 
Regulamento da Campanha. 

Ao se cadastrar para a participação nesta Campanha e aceitar nossa Política, você dará o 
seu consentimento para que seus dados pessoais sejam tratados e armazenados no banco 
de dados da Campanha e da Whirlpool, sendo objeto de tratamento nas atividades 
indicadas anteriormente, e que diante do seu cadastro para a participação nesta 
Campanha, aceita e sabe que pode receber comunicações de relacionamento e sobre 
produtos e promoções da Whirlpool e de suas marcas. Seus dados também poderão ser 
utilizados para o cumprimento de eventuais obrigações legais ou regulatórias pelo 
Controlador.  

Além disso, há registro do endereço de IP (Protocolo da Internet). O endereço de IP é um 
número usado na internet ou em uma rede para identificar seu computador. Todas as 
vezes que você se conecta na internet, seu computador recebe um IP atribuído pelo seu 
provedor de serviços de internet. Podemos registrar endereços de IP para as seguintes 
finalidades: tratamento de problemas técnicos, manutenção da proteção e segurança da 
execução da Campanha, além dos demais serviços on-line. 

Todos os dados pessoais solicitados ao usuário através deste website serão utilizados 
apenas para as finalidades informadas acima, ou seja, finalidades determinadas, explícitas 
e legítimas. 
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Fica desde já esclarecido que os dados pessoais serão solicitados e coletados de forma 
adequada e limitada às necessidades específicas para as quais eles são processados, qual 
seja, a individualização do usuário participante da Campanha e sua localização. 

 

Quando coletamos seus Dados Pessoais? 

Coletamos os seus dados pessoais quando você se inscreve na Campanha, via website 
promocional ou entra em contato através do e-mail da Campanha. Esses dados serão 
armazenados no banco de dados da Campanha e da Whirlpool. 

 

Como usamos seus Dados Pessoais? 

De acordo com as finalidades já indicadas acima. 

Durante a execução da Campanha posso corrigir/retificar/atualizar os meus Dados 
Pessoais? 
Sim, mediante requisição, você poderá enviar um e-mail para 
calculoulevou.bempensadoconsul.com.br e solicitar a correção/ajuste apenas da 
informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável que deseja corrigir, 
atualizar, não sendo possível alterar dados de compra cadastrados, de qualquer 
tipo/natureza. 

 

Posso pedir a exclusão dos meus Dados Pessoais? 

Sim. Mediante requisição, você pode solicitar a exclusão dos seus dados pessoais a 
qualquer tempo, no entanto, caso a sua solicitação ocorra durante a Campanha, você 
deve estar ciente de que a sua participação ficará prejudicada, uma vez que os dados são 
necessários para garantir sua participação completa e resguardado o direito de 
tratamento pelo Controlador ou Operador por este indicado previsto na legislação vigente 
aplicável. 

Fica ainda esclarecido que uma vez realizada a exclusão de dados, implicará também na 
remoção da participação da Campanha. 

 

Por quanto tempo os meus Dados Pessoais poderão ser objeto de tratamento? 

Todos os dados fornecidos através do site da Campanha ou mensagens enviadas para o e-
mail da Campanha serão armazenados em banco de dados, observadas as medidas de 
segurança razoáveis disponíveis no mercado atualmente, durante o prazo de execução 
desta Campanha, a fim de que seja garantida a execução da Campanha, cumprindo com 
todas as obrigações legais e contratuais aplicáveis, com a participação do consumidor de 
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forma integral e adequada, bem como após o seu término, pelo prazo de 3 (três) anos 
para fins de prevenção a fraude, cumprindo a obrigação legal/regulatória ou contratual e 
solicitação ou defesa dos interesses do Controlador perante a Autoridade em âmbito 
administrativo ou judicial. Após esse período, seus dados também poderão ser mantidos 
para comunicações de relacionamento e de marketing, conforme explicado acima, a 
menos que você tenha manifestado a vontade de se opor a esse tratamento por parte da 
Whirlpool.  

 

Como protegemos os seus dados? 

Implementamos tecnologias e políticas com o objetivo de proteger sua privacidade contra 
o acesso não autorizado e uso indevido. Os dados serão armazenados em ambiente 
seguro, restrito e controlado. 

O Controlador se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizacionais aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados. 

Para a garantia da segurança, serão adotadas as técnicas adequadas para o contexto e as 
finalidades do tratamento. 

Todavia, o Controlador se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, 
como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do usuário, como no 
caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiros. O Controlador se compromete 
ainda, a comunicar o usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da 
segurança dos seus dados pessoais que possa causar um alto risco para seus direitos e 
liberdades pessoais. 

Por fim, o Controlador se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com 
confidencialidade, dentro dos limites legais. 

 

Armazenamento 

Os dados que você forneceu para participar desta Campanha serão armazenados em 
servidores localizados em São Paulo (AMAZON), bem como em servidores utilizados pela 
Whirlpool, sendo todos completos e aderentes às Melhores Práticas de Governança e 
Segurança da Informação. 

O acesso lógico a esses servidores é rigorosamente protegido e monitorado. 

São utilizados sistemas gerenciadores de banco de dados de última geração, atualizados 
constantemente com robusta criptografia, além de todo aparato físico e lógico para 
impedir qualquer tipo de acesso indevido. 
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A transmissão de todos os dados que ocorre entre o preenchimento de uma informação 
no site e o envio desta para gravação em banco de dados é encriptada através de chave 
ssl/https. 

O ambiente é submetido periodicamente a scans de vulnerabilidade e testes de 
penetração a fim de que melhorias possam ser identificadas e imediatamente aplicadas.  

Os dados informados no Website e enviados por e-mail serão armazenados de forma 
passiva pelo período necessário para a execução das atividades que envolvam o seu 
consentimento para participar desta Campanha. 

 

Utilização de Cookies 

Utilizamos “Cookies” com o objetivo de que a navegação no site seja mais fácil e prática, 
sendo utilizado para a validação de formulários, tempo de expiração de sessão, etc. 

Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no disco rígido do seu computador 
pelo seu navegador e permitem que o site da Campanha memorize informações sobre a 
visita do usuário, podendo tornar uma eventual experiência recorrente mais eficiente. 

Os Cookies utilizados neste site não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam 
extraídos do disco rígido do usuário, não sendo possível, ainda, que por meio deles, se 
tenha acesso a informações pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma 
como utiliza os recursos do site.  

Podem ser usados nesta Campanha os seguintes tipos de Cookies no site: 

Os Cookies Estritamente Necessários utilizados não coletam quaisquer informações 
pessoalmente identificadoras a seu respeito nem nos fornecem qualquer meio de contatá-
lo. Esses Cookies não extraem quaisquer informações de seu computador/dispositivo. As 
informações coletadas apenas vão ser utilizadas para a Campanha e com a finalidade de 
tornar o site utilizável, ativando funções básicas como navegação na página e acesso a 
áreas seguras do site, visando facilitar a sua navegação, como por exemplo, controlar seu 
tempo logado. O site não pode funcionar corretamente sem esses Cookies. 

Os Cookies de Desempenho permitem o entendimento de como os usuários interagem 
com o site, contagem de visitas e fontes de tráfego, coletando e relatando informações 
anonimamente, para podermos medir e melhorar o desempenho do site. Toda a 
informação que estes cookies recolhem é agregada e, portanto, anônima. 

Se você desejar excluir ou restringir o uso de cookies, use as configurações do seu 
navegador, conforme as instruções contidas nos links abaixo. Caso precise de informações 
sobre outros navegadores, visite o site do desenvolvedor do seu navegador. Lembramos, 
contudo, que os cookies permitem uma melhor experiência no uso do nosso site, de modo 
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que, se você os bloquear, não podemos garantir o correto funcionamento de todas as 
funcionalidades.  

Chrome 

Safari 

Firefox 

Internet Explorer 

Divulgação a Terceiros 

Seus dados pessoais são processados exclusivamente para os objetivos referidos nesta 
Campanha e serão compartilhados somente mediante uma necessidade estrita de 
execução da mesma pelo Controlador ou Operadores provedores de serviços, que incluem 
Empresas externas que são utilizadas pelo Controlador para auxiliar a operar nosso 
negócio. 

Provedores de serviços e seus colaboradores selecionados só estão autorizados a acessar 
seus Dados Pessoais em nome do Controlador para as tarefas específicas, que forem 
requisitadas a eles com base em nossas instruções diretas. Nossos provedores de serviços 
são obrigados contratualmente a manterem seus Dados Pessoais confidenciais e seguros 
e, em casos de violação, respondem solidariamente conforme a legislação vigente. 

Conforme dito anteriormente, o Controlador precisa cumprir algumas obrigações legais ou 
regulatórias nesta Campanha. Para tanto, podem ser compartilhados os seus Dados 
Pessoais com uma autoridade pública, governo, agência reguladora ou fiscal competentes, 
onde for necessário cumprir com a obrigação legal ou regulatória na qual o Controlador 
esteja sujeito ou conforme permitido pela lei local aplicável. 

Não vendemos, comercializamos ou transferimos de outra forma para terceiros suas 
Informações Pessoais Identificáveis. 

 

Links de Terceiros 

Não incluímos ou oferecemos produtos ou serviços de terceiros no nosso site. 

 

Para Falar Conosco 

Se houver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou requisições relacionadas ao 
tratamento dos seus dados pessoais (acesso, retificação, exclusão, revogação de 
consentimento, oposição, informação sobre possíveis compartilhamentos com terceiros e 
portabilidade), entre em contato conosco através do e-mail: 
atendimento.blackfriday@bempensadoconsul.com.br durante ou após a vigência da 
Campanha.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR#zippy=%2Cpermitir-ou-bloquear-cookies%2Cpermitir-ou-bloquear-cookies-de-um-site-espec%C3%ADfico
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-excluir-arquivos-de-cookie-no-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
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Legislação aplicável 

Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com as leis brasileiras 
vigentes. Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será 
aplicado integralmente o Direito brasileiro. 

 

Atualizações 

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada em decorrência de eventual atualização 
normativa, razão pela qual recomendamos ao usuário voltar a esta página periodicamente 
para conhecimento. A última versão desta política data de 20/10/2021. 

 

Glossário 

Agentes de Tratamento: são os entes no procedimento de tratamento de dados, sendo 
denominados, Controlador e Operador. 

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete às 
decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais.  

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. 

Banco de dados da Campanha: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em 
um local e com suporte eletrônico. 

Dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 
com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais e que é objeto de 
tratamento. 

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais aos quais se referem à coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 
controle, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.  


