POLÍTICA DE PRIVACIDADE

CONTROLADORA DOS DADOS: ICONIC LUBRIFICANTES S.A., CNPJ
nº 05.524.572/0001-93, com sede na Avenida das Américas, nº
3.434, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Olá! A ICONIC apresenta sua Política de Privacidade, para que você (“USUÁRIO”) saiba
como nós utilizamos seus dados pessoais e quais são os seus direitos ao se inscrever nas
videoaulas da Oficinas do Futuro, conforme as leis em vigor no Brasil. Essa política de
privacidade aplica-se quando o USUÁRIO se cadastra para ter acesso às videoaulas do
Oficinas do Futuro.
Aqui vamos considerar como dado pessoal todas as informações que se refiram
diretamente a uma pessoa específica (como nome, identificação pessoal, e-mail) ou
informações que em determinado contexto possam tornar uma pessoa identificável.
Considerando a importância do seu direito à privacidade, recomendamos que todos os
USUÁRIOS de nossas plataformas e serviços leiam com atenção esta Política.
Apresentamos, abaixo, um quadro resumo.

QUANDO E COMO OS
DADOS PESSOAIS SÃO
COLETADOS

Podemos coletar os dados pessoais dos USUÁRIOS por ele fornecidos que
tiverem interesse em se inscrever para ter acesso às vídeo aulas podem
preencher seus dados pessoais em um cadastro, para que seja possível
visualizar os vídeos, participar do chat interativo para tirar dúvidas, receber
o certificado digital via e-mail, brindes que serão sorteados ao longo dos
treinamentos e o certificado físico em sua residência após a conclusão de
todas as aulas disponibilizadas.
•

QUAIS DADOS PESSOAIS
PODERÃO SER COLETADOS

COMO UTILIZAMOS SEUS
DADOS PESSOAIS

DADOS CADASTRAIS: nome; CPF; endereço de e-mail; e números de
telefone.
• DADOS COMERCIAIS: nome da oficina; CNJPJ; ramo da atividade do
USUÁRIO; cargo do USUÁRIO; endereço postal.
• DADOS DECORRENTES DAS AULAS: histórico de vídeo aulas que o
USUÁRIO se inscreveu e assistiu; interação no chat; período de
visualização das aulas; emissão de certificado.
Os dados coletados quando o USUÁRIO se inscreve para participação nas
videoaulas da Oficinas do Futuro são usados para:

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

COM QUEM
COMPARTILHAMOS SEUS
DADOS PESSOAIS

Identificar e autenticar os nossos USUÁRIOS, além de atender
adequadamente às solicitações e dúvidas, disponibilizar o
acesso às videoaulas, visando cumprir as obrigações
decorrentes do uso de nossos serviços;
Confirmar a participação do USUÁRIO nas aulas nas quais se
inscreveu, por meio de contato telefônico, e-mail ou envio de
mala direta.
Enviar os brindes que forem sorteados ao longo dos
treinamentos disponibilizados, caso o USUÁRIO seja um dos
sorteados, em seu endereço;
Eventualmente, compartilhar com fornecedores, visando a
identificação de perfis semelhantes para aprimorar o
direcionamento da oferta de produtos e serviços relacionados
à Oficinas do Futuro.
Enviar o certificado digital e/ou físico ao USUÁRIO, a depender
das visualizações das vídeo aulas pelo USUÁRIO;
Manter os cadastros atualizados para fins de contato por
telefone, correio eletrônico, SMS, mala direta ou por outros
meios de comunicação;
Informar aos nossos USUÁRIOS sobre outras videoaulas
disponíveis para inscrição, conteúdos do Blog da ICONIC e
novidades, produtos, serviços e demais eventos relevantes da
ICONIC;
Compartilhar com nossos parceiros e prestadores de serviços,
visando a manutenção e operabilidade das nossas plataformas
e a continuidade na entrega de nossas videoaulas.
Aumentar a segurança de nossas plataformas e combate à
fraude;
Cumprir com obrigações legais ou regulatórias e/ou exercer
direitos em demandas judiciais, administrativas ou arbitrais;

Para além dessas situações, poderemos utilizar seus dados pessoais de forma
anonimizada (de maneira que não seja possível identificar os USUÁRIOS).
O fim máximo da coleta de dados pessoais é possibilitar o acesso às
vídeoaulas por parte de nossos USUÁRIOS, o que requer a participação de
outras empresas, de forma que naturalmente podemos ter de compartilhar
seus dados pessoais com estes nossos parceiros comerciais. A título
ilustrativo, podemos compartilhar seus dados pessoais com as empresas que
prestam serviços comerciais, inclusive aquelas que possibilitam a
disponibilização das videoaulas, brindes e envio dos certificados digitais e
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físicos, em geral fornecedores de tecnologia, que também poderão ter acesso
a alguns dados pessoais quando necessário e previsto contratualmente.
Além disso, eventualmente, podemos compartilhar com fornecedores, que
nos apoiam na identificação de perfis semelhantes, com o objetivo de
aprimorar o direcionamento da oferta de produtos e serviços relacionados à
Oficinas do Futuro.
Em alguns casos, poderemos compartilhar dados pessoais se houver suspeita
fundada de fraudes, o que poderá levar à contratação de serviços antifraude
específicos.

COMO PROTEGEMOS SEUS
DADOS PESSOAIS

Outras demandas legais específicas podem levar ao compartilhamento de
dados pessoais, hipótese em que um dispositivo legal, ato de autoridade
competente, ordem ou mandado judicial solicitar tais informações, inclusive
para eventual defesa dos nossos direitos e interesses em quaisquer tipos de
conflitos, especialmente ações judiciais.
Nós prezamos pela segurança de seus dados pessoais utilizados nas
atividades desempenhadas em nossas plataformas. Atuamos para
implementar medidas de segurança que protejam nossos sistemas e bases
de dados. Dentre as medidas de segurança que adotamos estão o controle
de acesso de informações, a utilização de firewalls e a implementação de
política interna de segurança da informação.
No entanto, apesar de nossos esforços, considerando a natureza e
arquitetura da internet, o que inclui elementos que não estão sob nosso
controle, é impossível garantir que agentes mal-intencionados não
conseguirão ter acesso ou fazer uso indevido de dados pessoais, pois se trata
de um risco inerente a utilização de sistemas informatizados.
É importante que você sempre esteja atento ao seguinte: (i) os endereços
eletrônicos utilizados pela Iconic para entrar em contato com você, sempre
terminam com @iconiclubrificantes.com.br; (i) a ICONIC não envia arquivos
executáveis (por exemplo, os terminados em ".exe") ; (iii) os canais de
contato da ICONIC são os informados neste Termo e nos nossos sites.

QUAIS SÃO OS SEUS
DIREITOS ENQUANTO
TITULAR DE DADOS
PESSOAIS

Os USUÁRIOS das plataformas da ICONIC podem exercer os seguintes
direitos sobre seus dados pessoais:
•

ACESSO A DADOS:
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Você pode requerer o acesso aos seus dados pessoais armazenados
pela ICONIC, bem como informações sobre possível o
compartilhamento.
•
CORREÇÃO:
Caso os dados pessoais estejam incorretos, você poderá fazer a
correção ou atualização diretamente na plataforma do Oficinas do
Futuro, desde que esteja logado em seu cadastro.
•
OPOSIÇÃO:
Daremos ao USUÁRIO a possibilidade de se opor aos tratamentos de
seus dados pessoais feitos pela ICONIC, inclusive optar por não mais
receber comunicações promocionais, por e-mail ou por outros canais
de contato, bastando solicitar o cancelamento através de link
disponibilizado no próprio e-mail ou no canal de contato ou, se
preferir, através dos nossos Canais de Contato, indicados no final
desta tabela.

DATA DA VERSÃO DESTE
DOCUMENTO
CANAIS DE CONTATO

•
EXCLUSÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS:
O USUÁRIO poderá solicitar a exclusão de dados pessoais que sejam
excessivos ou desnecessários. Porém, a disponibilização das
videoaulas, dos brindes e certificado não são possíveis sem que se
identifique minimamente o USUÁRIO. Por isso, caso o USUÁRIO
solicite a exclusão de determinados dados pessoais, a ICONIC não
poderá mais disponibilizar os produtos acima mencionados.
Após o encerramento disponibilização das videoaulas, o USUÁRIO
poderá requerer a exclusão de seus dados pessoais. É possível que
após o requerimento de exclusão de sua conta nas plataformas,
alguns dados pessoais que não sejam excessivos permaneçam
armazenados, devido a obrigações legais da ICONIC ou para a
proteção dos interesses legais da ICONIC ou de nossos Clientes.
27 de agosto de 2020
Em caso de dúvidas e solicitações, entre em contato pelo SAC 0800 704 2230
- opção 6 - e e-mail falecom@oficinasdofuturotexaco.com.br.
Será um prazer ajudar!
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