Política de Privacidade

Informações coletadas
A Casa Mineira coleta informações pessoais fornecidas pelo usuário para que seja possível
identificá-lo. Estas informações coletadas podem variar de acordo com o uso, bem como com o
tipo de informação que o usuário opta por fornecer. É possível visitar a maioria das seções do
site sem a necessidade de que o usuário envie nenhuma informação pessoal identificável.
Entretanto, para acesso a determinados conteúdos e recursos oferecidos, poderemos solicitar
algumas informações pessoais identificáveis incluindo, mas não se limitando, nome completo,
nome de usuário e senha, endereço de e-mail, número de telefone, endereço físico ou, para
determinados produtos e serviços, número de identidade, CPF, CNPJ. Você será sempre
informado sobre os dados que estão sendo coletados, sendo seu exclusivo critério fornecê-los
ou não, estando ciente de que, se optar por não fornecê-los poderá não ter o acesso ao
conteúdo desejado, por questões de segurança.

Coleta automática de informações
A Casa Mineira rastreia determinadas informações sobre o usuário que visita e utiliza nossos
serviços e recursos, com o único propósito de entender melhor como o nosso site é utilizado e
como nossos serviços podem ser aprimorados para melhor atendê-lo. Estas informações
podem incluir endereço de protocolo de internet (“IP”) do computador, as URLs que o usuário
visitou, o número de vezes que visitou cada página de nosso site, quais downloads e/ou
pesquisas fez, quanto tempo passou em determinadas seções do site, bem como seu tipo de
navegador. Estas informações são colhidas automaticamente através de “cookies”. Estas
informações coletadas automaticamente também são regidas por nossa Política de Privacidade
e sistemas de segurança, não sendo utilizada para nenhum outro propósito que não os
descritos neste item.
A Casa Mineira toma todas as medidas protetivas com relação à segurança das Informações
dos usuários do site, contudo não se responsabiliza por quaisquer prejuízos advindos da
divulgação de tais informações por motivos legais, ordem judicial, divulgação em campos
indevidos feitas por usuários, ou, ainda, por violação ou quebra de nossos sistemas de
segurança de internet por terceiros, tais como “hackers” ou “crackers”.

Cookies
O usuário está livre para recusar quaisquer cookies que nós utilizamos, se seu navegador
assim permitir. Além disso, nossos provedores de serviços poderão utilizar “clear GIFs”, que
realizam funções administrativas sem atrapalhar a sua experiência online, ligados com cookies
e outras funções de websites. Eles podem ser usados para realizar tarefas estatísticas e
administrativas incluindo medição do site e tráfico de páginas, verificando publicidade e
posicionamento de imagens na web.

Compartilhamento de informações
Nós poderemos compartilhar as Informações Pessoais fornecidas pelo usuário nas seguintes
circunstâncias:

1) Serviços de informações solicitados pelo usuário: Determinados produtos ou serviços
encontrados no site podem procurar informações pessoais suas, que podem ser utilizadas das
seguintes maneiras:
A informação que o usuário envia é usada por nós para fornecer informações ou serviços que
ele tenha solicitado. Nós podemos também compartilhar esta informação com outros, mas
apenas à medida que for necessário para completar seu pedido, ou para facilitar o seu uso dos
serviços. Além disso, nós podemos usar a informação de registro conforme estabelecido nas
“Informações de Registro” na seção abaixo.
Nós podemos usar outras empresas e indivíduos para realizar funções de suporte para as
várias ferramentas, funcionalidades, produtos e serviços oferecidos pela Casa Mineira. Estes
prestadores de serviços serão autorizados a usar as informações que coletamos para realizar
as funções de suporte.

2) Transferência de ativos: A Casa Mineira poderá optar por transacionar negócios e ativos. As
Informações Pessoais dos usuários que integram os ativos poderão ser transferidos em tais
transações a empresa integrante do mesmo grupo econômico ou qualquer outra entidade que
venha lhe a suceder a qualquer titulo.

3) Informações de Registro: As Informações Pessoais que o usuário fornece são usadas
primeiramente para nos ajudar a personalizar sua experiência online, aumentar a conveniência
do seu acesso a novas ferramentas, produtos e serviços, e, se for caso, fornecer produtos e/ou
serviços que ele solicita. Estas Informações Pessoais também podem ser compartilhadas entre

os Sites Relacionados, para tornar o uso dos mesmos mais convenientes ao, por exemplo,
limitar o número de vezes que o usuário tem que se registrar conosco ou inserir nome de
usuário e senhas cadastrados. O seu endereço de e-mail serve como um identificador único do
nosso sistema de registro, e juntamente com sua senha, foi designado para prevenir o acesso
não autorizado a quaisquer informações que o usuário escolheu armazenar em nosso site. Os
dados que o usuário nos fornecer sobre suas preferências pessoais e demográficas podem ser
usados para nos auxiliar a oferecer conteúdo, propagandas, produtos e serviços que nós
acreditamos ser interessantes a cada um. Além disso, nós podemos compartilhar estas
informações, de forma genérica e agregada, sem revelar suas Informações Pessoais, com
nossos Anunciantes, para que eles possam apresentar seus anúncios de forma mais efetiva.
Suas Informações Pessoais, em especial seu e-mail, poderão ser utilizadas para que nós
enviemos materiais e informações que considerarmos ser do seu interesse, tais como, mas não
se limitando a, produtos e promoções relacionados à Casa Mineira.
4) Privacidade Infantil: Se Você for menor de 18 (dezoito) anos de idade, não poderá fornecer
informações em nosso site. Não recolheremos informações de quaisquer pessoas que
saibamos ser menor de 18 (dezoito) anos.

Informações não pessoais
Informações Reunidas Automaticamente: Informações que são reunidas automaticamente,
incluindo aquelas pelo uso de cookies, podem ser compartilhadas entre os Sites Relacionados
e de forma genérica e agregada, com Anunciantes e terceiros, incluindo listagem de
provedores, para que nós possamos entender melhor como são utilizados, e para melhorar a
sua experiência geral. Quando estes dados são agregados e transmitidos, todas as
Informações Pessoais, se houver, são excluídas.
Links com terceiros
A Casa Mineira poderá apresentar em suas páginas links eletrônicos que o conduzirão a sites
de terceiros. Estes links podem coletar Informações Pessoais sobre Você. Esta Política de
Privacidade se aplica apenas e tão somente à Casa Mineira, e não somos responsáveis pela
política de privacidade ou pelo conteúdo de quaisquer websites linkados. Você deve consultar
as políticas de privacidade dos outros websites ou contatar o respectivo webmaster destes
websites para obter informações sobre a coleta de informações, uso e divulgação destas.

Alterações na política de privacidade

A Casa Mineira poderá modificar esta Política de Privacidade, sem aviso prévio. Estas
modificações serão incorporadas à Política de Privacidade imediatamente, a partir de sua
publicação. O usuário entende e aceita que deverá rever esta Politica de Privacidade
periodicamente, e que ao usar e acessar nosso site estará tacitamente aceitando os termos
que estiverem em vigor.
Ao utilizar o nosso site, sob qualquer forma ou pretexto, o usuário estará afirmando a
sua integral concordância com esta Política de Privacidade.

