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AVISO DE PRIVACIDADE  

Na Ad’oro respeitamos o seu direito à privacidade e a proteção dos seus 
dados pessoais e este aviso de privacidade visa afirmar o compromisso da 
empresa com a segurança e a transparência no tratamento desses dados, 
conforme previsto nas leis de proteção de dados pessoais vigentes no país.   

Tratamos os dados pessoais somente durante o período necessário e 
adequado para as finalidades que embasam a coleta, sempre observando as 
bases legais do tratamento. Assim, os dados poderão ser mantidos nos casos 
de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular de 
direito, interesse legítimo ou com o seu expresso consentimento. 

A empresa executa os trabalhos a partir das premissas da Lei Geral de 
Proteção de dados (Lei 13.709/2018 - LGPD), em especial os princípios da 
finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e 
não discriminação no tratamento dos dados e se compromete com a correta 
conservação dos dados pessoais e demais dados pertinentes. 

A Ad’oro trabalha com todas as medidas necessárias para trazer segurança e 
proteção à privacidade de seus usuários, trazendo a forma de atuação do site 
referente as etapas de coleta, armazenamento, uso, compartilhamento e 
divulgação dos dados pessoais dos usuários, bem como a maneira como é 
realizada a segurança e proteção dos dados que são coletados na nossa 
página. 

Para que possamos prestar os nossos serviços e executar nossas atividades, 
torna-se imprescindível a coleta de algumas informações que dizem respeito 
a você. Quais são estes dados? 

Dados pessoais fornecidos diretamente por você: Durante o seu 
relacionamento conosco, é possível que você nos forneça ativamente os seus 
dados pessoais, por meio do preenchimento de cadastros e formulários, pelo 
acesso às áreas e funcionalidades, que variam de acordo com o tipo de 
relacionamento que você tem com a A’doro, conforme hipóteses não 
exaustivas indicadas a seguir: 

• Dados fornecidos por você: Nome e e-mail fornecidos diretamente por 
você no contato para nosso newsletter; Fale Conosco; Seja Nosso 
Parceiro; Trabalhe Conosco (em caso de candidatura, consentimentos 
específicos podem ser solicitados); Ações de Marketing.  
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• Dados Tratados Indiretamente: Por meio de cookies enviados ao seu 
navegador para nosso sistema de gerenciamento de conteúdo e 
funcionamento do site; apenas serão coletadas informações 
imprescindíveis para a prestação dos serviços oferecidos ou execução 
das atividades informada; não nos é possível identificar o usuário/titular 
dos dados pessoais a partir deles; para cumprimento de obrigação legal 
do Marco Civil da Internet (art. 15), coletamos a data, hora e o IP dos 
acessos ao site; os dados pessoais coletados somente serão utilizados 
para cumprir com as finalidades informadas à você. 

• Dados de Crianças e Adolescentes: Nosso conteúdo não é direcionado 
a crianças e adolescentes. Por isso, não fazemos avaliação etária ou 
coleta propositada de seus dados pessoais. 

Compartilhamento de Dados: Não comercializamos e não compartilhamos 
seus dados com terceiros. 

 Você, como titular dos seus dados pessoais (sejam eles seu nome, e-mail, IP, 
sua geolocalização, padrão de navegação etc.), tem direito de se 
autodeterminar sobre eles e a Ad’oro assegura a seus usuários e clientes o 
exercício dos direitos de titular previstos no artigo 18 da Lei Geral de 
Proteção de Dados. Dessa forma, você pode solicitar de maneira gratuita e 
a qualquer momento: 

• Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira 
simplificada ou em formato claro e completo. 

• Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob 
forma impressa ou por meio eletrônico, seguro e idôneo. 

• Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização 
destes. 

• Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a legislação através da anonimização, bloqueio 
ou eliminação. 

• Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; 

• Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto 
nos casos previstos em lei. 
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• Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus 
dados. 

• Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu 
consentimento e sobre as consequências da negativa. 

Para exercer os seus direitos como titular de dados pessoais, envie e-mail 
para o endereço eletrônico dpo@adoro.com.br . 

O armazenamento de dados coletados pela Ad’oro reflete o nosso 
compromisso com a segurança e privacidade dos seus dados. Empregamos 
medidas e soluções técnicas de proteção aptas a garantir a 
confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos seus dados. Além disso, 
também contamos com medidas de segurança apropriadas aos riscos e com 
controle de acesso às informações armazenadas. 

 Os dados pessoais são protegidos contra o acesso não autorizado, o 
processamento ou a divulgação ilegal, bem como a perda acidental, 
modificação ou destruição. Isto se aplica independentemente do fato de tais 
dados serem processados de forma eletrônica ou em papel. 

Os dados poderão ser mantidos nos nossos arquivos em cumprimento e 
observância aos prazos definidos no ordenamento jurídico em questão. Isso 
justifica, portanto, a manutenção dos dados pessoais em nossas bases, sob 
os mesmos mecanismos de segurança e proteção. 

Na hipótese de eliminação dos dados pessoais, o processo é realizado de 
maneira segura, alinhado com as medidas técnicas cabíveis, de modo a 
assegurar que os dados pessoais excluídos não possam ser recuperados. 

Não realizamos nenhum tratamento de dados ilícito ou que vá contra o que 
estabelece as normas brasileiras e este Aviso de Privacidade e Segurança. 

Temos muito cuidado e preocupação em proporcionar segurança aos dados 
coletados dos nossos usuários, por esse motivo utilizamos ferramentas 
específicas para garantir a privacidade dos dados que tratamos. 

Adotamos medidas personalizadas para cada espécie de dados, sendo o 
modo de segurança direcionado especificadamente para o dado que foi 
coletado, de acordo com o contexto da sua coleta e sua finalidade. 

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a Ad’oro não 
compartilhará seus dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado.  
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4 
 

A Ad’oro se compromete a adotar as melhores posturas para evitar 
incidentes de segurança.  

Este Aviso de Privacidade pode ser atualizado a qualquer momento por 
razões legais, pelo uso de novas tecnologias e funcionalidades e sempre que 
a A’doro entender que as alterações são necessárias. Ao continuar 
acessando o site após estas alterações, você concorda com elas também.  

Este Aviso de Privacidade foi alterado pela última vez e publicado em nosso 
site em 04/2022. 

Caso haja qualquer dúvida, o canal do Comitê de Proteção de Dados da 
empresa está disponível para atendimento, através do e-mail: 
dpo@adoro.com.br 
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