
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

1. Esta Política de Privacidade foi formulada com o intuito de manter a privacidade e segurança 
das informações de nossos visitantes. 

 
2. Todas as informações serão usadas com o intuito de ajudar a tornar a sua visita e permanência 

em nosso site e aplicativo a mais segura, agradável e produtiva possível. 
 
3. A garantia da confidencialidade dos dados dos nossos usuários é muito importante para nós. 
 
4. Todas as informações relativas a visitantes e participantes que venham a acessar o CLUBE 

PRIMAIS serão tratadas em concordância com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro de 1998 ou 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. 

 
5. Utilizamos cookies para armazenar informações, tais como suas preferências pessoais quando 

visita o nosso site e aplicativo. Você detém o poder de desligar seus cookies, nas opções do 
seu browser, ou efetuando alterações nas ferramentas de programas anti-vírus. No entanto, 
isso poderá alterar a forma como interage com o nosso site/aplicativo, afetando e/ou não 
permitindo o acesso ao seu conteúdo integral. 

 
6. As informações coletadas durante o acesso ao CLUBE PRIMAIS serão utilizadas para gerar 

estatísticas de acesso, garantir a segurança e verificar a correta participação e prevenção, ou 
detecção, de acessos automáticos em seus sistemas, tais como dados de tráfego e de 
conexão, principalmente a identificação, ou seja, endereço IP do dispositivo utilizado pelo 
usuário.  

 
7. Fica acordado que os dados existentes nos sistemas de informação da Promotora possuem 

valor probatório em relação a data e hora de conexão, aos elementos de conexão e das 
informações resultantes do processamento de dados relativo ao acesso. 

 
8. O CLUBE PRIMAIS é uma iniciativa da PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 

inscrita no CNPJ sob n° 02.168.202/0010-63, com sede na cidade de Toledo/PR, à Rodovia 
BR 163, Km 252,3 - CEP 85927-600, empresa esta que exercerá seu controle e administração. 

 



9. A Promotora reserva-se o direito de alterar ou suspender o CLUBE PRIMAIS a qualquer tempo, 
em caso de força maior ou necessidade, comprometendo-se a comunicar tal fato, caso ocorra, 
pelos mesmos meios utilizados para a sua divulgação. 

 
10. Toda e qualquer dúvida referente a presente Política de Privacidade poderá ser encaminhada 

para a equipe técnica responsável, através do ícone Fale Conosco, onde será respondida em 
até 48 (quarenta e oito) horas.  

 
11. A promotora reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 

recomendamos que consulte esta página com regularidade de forma a estar sempre 
atualizado. 

 
12. O acesso ao CLUBE PRIMAIS pressupõe a aceitação expressa e irrestrita desta Política de 

Privacidade. 
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