Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade foi criada pela DETALLIA FITAS TÊXTEIS LTDA., nome fantasia
FITAS PROGRESSO (a “Empresa”) e descreve como as suas informações são coletadas do
site [https://fitasprogresso.com.br] (denominado “Site”), usadas, armazenadas e divulgadas. Esta
Política se aplica ao Site e a todos os serviços oferecidos pela Empresa neste Site.
As informações de identificação coletadas são necessárias para identificar você, para fins de
cadastro e cumprimento da legislação, tais como: nome completo, endereço eletrônico, telefone
fixo e telefone celular, quando se tratar de pessoa física, ou, razão social, nome fantasia, CNPJ,
endereço eletrônico, telefone fixo e telefone celular, quando se tratar de pessoa jurídica, dentre
outras necessárias para prover os serviços e produtos da Empresa de forma eficiente e segura,
tais como seu histórico de crédito e compras, interesses em nossos produtos, seu endereço,
dentre outras. Podemos ainda coletar e tratar dados de sua localização para permitir à Empresa
oferecer melhores serviços a você e garantir a sua segurança.
A Empresa coleta e trata dados pessoais para fins de identificação e autenticação; viabilização
de ofertas, produtos e serviços da Empresa ou de sociedades do mesmo grupo de empresas;
proteção ao crédito; operacionalização de novos produtos e serviços; problemas técnicos ou de
segurança nos processos de identificação e autenticação; e até mesmo a melhoria de serviços
e da sua experiência. Dentre os dados coletados, a Empresa poderá tratar dados sensíveis,
como biometria, para fins de prevenção de fraude e garantia de segurança e adequação dos
serviços contratados ou produtos fornecidos. Também podemos coletar e tratar dados para
cumprir com a legislação vigente aplicável.
Ao trafegar no Site, baixar os aplicativos ou solicitar e utilizar os serviços ou produtos da
Empresa, você concorda expressamente com a coleta e tratamento de dados pessoais
necessários para tal finalidade. Você pode revogar seu consentimento, sem qualquer ônus, a
qualquer momento por meio dos canais de comunicação disponíveis da Empresa.
A Empresa registra suas informações a seguir descritas: nome completo, endereço eletrônico,
telefone fixo e telefone celular, quando se tratar de pessoa física, ou, razão social, nome fantasia,
CNPJ, endereço eletrônico, telefone fixo e telefone celular, quando se tratar de pessoa jurídica.
Você autoriza a Empresa e as sociedades do mesmo grupo de empresas, ou demais operadoras
contratadas, a fazer consultas sobre suas informações em bases de dados de órgãos públicos,
reguladores, birôs de crédito e cadastro positivo, incluindo dados pessoais, histórico de crédito,
entre outros.
Você autoriza expressamente a Empresa a compartilhar algumas das suas informações com
terceiros e com empresas do mesmo grupo de empresas para continuar usufruindo dos melhores
serviços e produtos. Podemos compartilhar dados com terceiros para conseguirmos prestar os
serviços contratados e fornecer nossos produtos, tais como, identificação e autenticação;
viabilização de ofertas, produtos e serviços da Empresa ou empresas do mesmo grupo de
empresas; proteção do crédito; operacionalização de novos produtos; prevenção de problemas
técnicos ou de segurança nos processos de identificação, dentre outros. Certas informações
também poderão ser compartilhadas para fins de cumprimento de obrigações legais.
Você poderá solicitar a revisão e correção de seus dados sem qualquer ônus e a qualquer tempo.
Para isso, basta entrar em contato com a Empresa através do e-mail
lgpd@fitasprogresso.com.br.
Ao terminar sua relação com a Empresa, caso deseje excluir seus dados, lembre-se que, com o
fim de cumprir com obrigações legais, serão armazenados determinados dados pelo período e
nos termos que a legislação vigente aplicável exigir.
A Empresa usa diversos tipos de medidas de segurança para garantir a integridade de suas
informações, como padrões de segurança de informação praticados pela indústria quando coleta
e armazena seus dados pessoais e criptografia de dados padrão da Internet.
Os cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao computador do usuário e que
nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação do site.

Os cookies 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.
O Site pode usar cookies para melhorar a experiência dos usuários. O navegador insere cookies
no seu disco rígido para fins de manutenção de registros e, às vezes, para rastrear informações
sobre eles. Os usuários podem optar por recusar os cookies, ou para alertá-los quando estão
sendo enviados, mas com isso o Site pode não funcionar corretamente.
Nossa Política de Privacidade pode ser atualizada a qualquer momento. Quando o fizermos,
iremos alterar a data atualizada na parte inferior desta página. Publicaremos as alterações da
nossa política de privacidade e, se as alterações forem significativas, forneceremos um aviso
com mais destaque.
Ao utilizar o serviço após eventuais modificações, o usuário demonstra sua concordância com
as novas normas.
Ao utilizar este site, você concorda com os termos desta Política de Privacidade. Se, ao contrário,
você discordar desta Política de Privacidade, por favor não utilize o Site. Seu uso continuado do
Site após a publicação de alterações a esta Política de Privacidade será considerado a sua
aceitação dessas alterações.
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