
Política de privacidade e Termos de Uso - TECNICON 

 

Política de privacidade 

A TECNICON preza pela segurança de suas informações e conta com a política de privacidade, que 

permite que nossos clientes e usuários estejam confiantes e seguros, quanto aos dados que serão 

enviados para nós, através de nossos aplicativos, sites e interações de nossos produtos e serviços, 

com o seu consentimento. 

 

Estas políticas poderão ser atualizadas de tempos em tempos, o que garante que sempre serão 

completas e precisas. 

 

Acompanhe abaixo, como os seus dados são utilizados por nós, desde seu armazenamento, sua 

utilização, até a sua divulgação. 

 

Informações obtidas: Para a utilização de nossos aplicativos, sites e interações em nossos 

produtos e serviços, dentre os dados que são solicitados de forma obrigatória e armazenados pela 

TECNICON, está o nome, o endereço, o número do CPF para identificação pessoal e o e-mail. 

Se você optar por registrar-se através de outros meios que estão vinculados, como por exemplo, 

redes sociais, as informações nelas fornecidas também serão de direito de uso da TECNICON e das  

empresas afiliadas e parceiras da TECNICON, dos ramos de atividades que são apresentadas e estão 

disponíveis em nossos aplicativos, sites, produtos e serviços, os quais podemos citar de exemplo: 

Associação Comercial, Faculdades e Universidades, Lojas em geral, Restaurantes, Mercados, Jornais, 

Rádios, Eventos, Prefeituras, Delivery, Promoções em geral, dentre outras disponíveis. 

 Ainda, poderão haver outras informações pessoais, as quais cada usuário poderá optar por 

enviá-los ou não, sendo identificadas no momento do registro como obrigatória ou que pode ser 

mantida em branco. 

Informações referentes à localização: Quando o usuário utilizar dos serviços relacionados à 

transporte, entrega ou qualquer outro que esteja relacionado aos locais onde o usuário ou os 

produtos e serviços estão, serão obtidos os dados indispensáveis para a localização do mesmo.  Os 

dados referentes ao endereço, serão obtidos através do aplicativo, site, produto ou serviço usado 

pelo usuário, desde que o acesso para os serviços de localização, seja concedido através do sistema 

de autorização utilizado pelo sistema operacional do seu celular. 

Informações referente a pagamento: Quando o usuário preferir criar e acessar sua conta, 

utilizando de provedores de pagamento ou serviços de mídia social, teremos a possibilidade de 

receber informações nelas registradas, sobre você ou suas conexões, a partir do site ou aplicativo 

utilizado, da mesma forma em que eles foram cadastrados e indicados por você. 

 

Utilização e divulgação das informações: As informações obtidas e armazenadas pela 

TECNICON, serão utilizadas como forma de identificação dos usuários em que o cadastro foi 



realizado, de acordo com os dados fornecidos sua conta é montada, seja ele nossos aplicativos, sites, 

produtos e serviços. 

As informações do usuário poderão ser solicitadas a qualquer momento, após serem registradas, 

por qualquer empresa afiliada ou parceira da TECNICON, dos ramos de atividades, os quais podem 

ser citados os seguintes exemplos: Associação Comercial, Faculdades e Universidades, Lojas em 

geral, Restaurantes, Mercados, Jornais, Rádios, Eventos, Prefeituras, Delivery, Promoções em geral, 

dentre outras, as quais são apresentadas e estão disponíveis em nossos aplicativos, sites, produtos e 

serviços. 

Estas, poderão compartilhar e utilizá-las para aperfeiçoar os produtos e serviços oferecidos, bem 

como aplicá-las em conteúdo de divulgação e publicidade, além de possibilitar a geração e a análise 

de dados estatísticos que também poderão vir a ser anunciados.  

Dos dados que são coletados referente ao usuário que se registrou, o nome do mesmo ficará 

disponível em nossos aplicativos, sites, produtos e serviços, salvo o caso onde houver uma entrega a 

ser realizada, onde também será necessário apresentar o seu endereço à empresa interessada. 

As informações fornecidas também poderão ser utilizadas para envio de notícias, materiais 

exclusivos, com finalidade de marketing e divulgação de promoções, por exemplo, dentre outras 

informações que são consideradas importantes como meio de informação e comunicado ao usuário. 

 

Termos de Uso:  

As informações apresentadas e os dados armazenados em nossos aplicativos, sites, produtos e 

serviços, são de propriedade da TECNICON, porém a responsabilidade da legitimidade dos dados, é 

exclusivamente do usuário que a cadastrou e a divulgou. 

 

 

Em caso de duvidas, melhorias ou sugestões, em relação a nossa política de privacidade, entre em 

contato com a Equipe TECNICON.  

Contato:  

(55) 3537 9800 - Para atendimento ao cliente 

0800 052 3502 - Para departamento comercial 


