
  
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

   
1. A Política de Privacidade do presente site dispõe sobre a utilização das informações dos usuários que vierem a se cadastrar na 

presente promoção, e está em acordo com a Lei No 13.709, de 14 de Agosto de 2018, ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.   

 
2. A presente promoção com distribuição gratuita de prêmios é devidamente autorizada pelo Ministério da Economia – ME, através da 

SECAP - Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria.   
 
3. Será considerando participante todo usuário que concluir seu cadastro na presente promoção. 
   
4. Para concluir seu cadastro na presente promoção, o usuário deverá ler e registrar sua concordância com todos os termos do 

Regulamento Oficial, incluindo mas não se limitando a Política de Privacidade e Uso dos Dados Cadastrados, detalhada e disponível 
no item Disposições Gerais. 

 
5. Os dados dos participantes da presente promoção serão protegidos e tratados única e exclusivamente conforme a política de 

privacidade descrita no Plano de Operação / Regulamento Oficial disponível, devidamente autorizado pela SECAP/ME. 
   
6. Ao aderir a presente promoção, através do cadastro concluído no presente site, o participante outorga a Mandatária da promoção, 

descrita no Regulamento Oficial - item Empresa Mandatária, o direito de armazenar em banco de dados as informações registradas 
em seu cadastro, conforme descrito e solicitado no item Critérios de Participação. 

    
7. Os dados cadastrados pelo participante serão utilizados com o único objetivo de participação na presente promoção, bem como 

para o envio de informações referentes a mesma, sempre que necessário. Ao cumprir os critérios de participação da promoção e 
concluir seu cadastro no presente site, o participante estará automaticamente participando e concorrendo aos prêmios descritos no 
Regulamento Oficial.   

 
8. O participante da presente promoção: 
8.1. Terá total gerência sobre seus dados, e poderá, inclusive, a qualquer tempo, solicitar a alteração dos dados cadastrais registrados, 

exceto o número registrado no campo Cadastro de Pessoa Física – CPF. Tal restrição tem a finalidade de proteger o participante, com 
o intuito de não permitir que o indivíduo cadastrado seja alterado, de modo a não comprometer e/ou prejudicar sua participação na 
promoção e chances de contemplação. 

8.2. Deverá comprometer-se a manter todos os seus dados cadastrais atualizados, sendo responsável por qualquer prejuízo oriundo de 
informações inverídicas, imprecisas ou omissas.    

   
9. A utilização dos dados cadastrados na presente promoção, com os objetivos aqui descritos, ocorrerá pelo período de vigência da 

presente promoção. 
 
10. Após o término do período de vigência da presente promoção, os dados dos participantes cadastrados permanecerão arquivados 

pelo período de 05 (cinco) anos única e exclusivamente para fins de prestação de contas junto à SECAP/ME, em cumprimento a 
Portaria MF N. 41/2008. 

   
11. O participante poderá, a seu critério e em qualquer tempo, solicitar a exclusão de seu cadastro da presente promoção, bastando 

para isso formalizar sua intenção através do ícone Fale Conosco do presente site. 
 

12. Em caso de solicitação de exclusão de cadastro na presente promoção, os dados do participante solicitante serão invalidados, e 
permanecerão arquivados em total segurança pelo período de 05 (cinco) anos após o término da vigência da promoção, 
exclusivamente para fins de prestação de contas à SECAP/ME, em cumprimento a Portaria MF no. 41/2008. 

  
13. Toda e qualquer dúvida referente a presente Política de Privacidade, bem como solicitação sobre atualização de status dos dados 

cadastrados, poderá ser encaminhada para a equipe técnica responsável através do Ícone Fale Conosco, onde será respondida em 
até 48 (quarenta e oito) horas.  


