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A presente Política se aplica ao Site Eletrônico www.hipopobaby.com.br, ora denominado “Site”, de
titularidade da CCM Indústria e Comércio de Produtos Descartáveis, e foi elaborada objetivando
reafirmar nosso compromisso com a privacidade e segurança das informações que coletamos e
armazenamos dos usuários do Site.

A presente política contempla o tratamento que o Site destina às informações capazes de identificar
os usuários, coletadas neste Site, e armazenadas em suas bases de dados eletrônicas.

Este documento é parte integrante dos Termos e Condições de Uso do Site Eletrônico da CCM
Indústria e Comércio de Produtos Descartáveis.
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É possível a navegação em diversas seções deste Site sem que seja solicitada qualquer tipo de
informação ao usuário. Contudo, para que o usuário possa ter acesso a todos os recursos do Site,
haverá seções em que surja a necessidade do fornecimento de informações pessoais. Caso o
usuário não queira fornecê-las, o acesso ao Site será negado.

Qualquer informação solicitada ao usuário será coletada e posteriormente armazenada de acordo
com os mais rigorosos padrões de segurança e confidencialidade. O Site se utilizará de todos os
recursos tecnológicos possíveis na conservação da integridade dos dados enviados pelos usuários.

O usuário garante a veracidade e precisão de todos os dados a serem fornecidos neste Site, pelo
que assume total e irrestrita responsabilidade. O Site está isento de qualquer responsabilidade caso
as informações fornecidas pelo usuário estejam incorretas.

O Site poderá disponibilizar acesso a “links” para outros websites, entretanto não se responsabiliza
por seus respectivos conteúdos, bem como pela forma de coleta, armazenamento e
confidencialidade de informações de tais websites. Recomenda-se, pois, que os usuários, ao serem
redirecionados a outros websites, consultem suas políticas de privacidade antes do envio de suas
informações pessoais.
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Poderão ser solicitadas e armazenadas as seguintes informações dos usuários, dentre outras:

(a) e-mail, login e senha
(b) nome civil/razão social de empresa
(c) ocupação/ramo de atividade
(d) data de nascimento
(e) RG e CPF/CNPJ
(f) endereço/telefone

O Site se reserva no direito de empregar todas as formas lícitas para obter a correta identificação de
seus usuários, e eventualmente requerer informações adicionais e documentos visando a
confirmação da veracidade dos dados fornecidos pelo usuário.

As informações fornecidas pelos usuários não serão comercializadas ou disponibilizadas a terceiros
sob qualquer hipótese, salvo com a expressa autorização do usuário, ou em cumprimento a ordem
legal ou judicial.
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Além dos dados citados anteriormente, o Site deverá coletar e armazenar de forma automática
dados tais como URLs, IPs de acesso, páginas acessadas, pesquisas efetuadas, navegadores
usados pelo usuário, tempo de acesso, número de “cliques” ou “download”, resultados de enquetes,
dentre outras informações.

O armazenamento e processamento de dados coletados pelo Site podem ser delegados a
prestadores de serviços especializados, que estão obrigados contratualmente a não utilizar
quaisquer informações em proveito próprio nem a repassá-las a terceiros.

Wvknk|cèçq"fg"Eqqmkgu"

O Site ainda coleta e armazena, de forma automática, através de “cookies”, dados em seus
servidores a respeito das tarefas executadas pelo navegador, abrangendo o endereço IP e a página
visitada pelo usuário.

No entanto, os dados coletados pelos cookies serão utilizados somente com o objetivo de análise, e
limitadas ao mínimo necessário para a execução dessa tarefa, mas nunca para divulgar informações
do usuário.

Cookies são pequenos arquivos armazenados no computador do usuário, para acompanhar a sua
navegação na internet. Em geral, os cookies são utilizados para fornecer serviços personalizados ao
usuário, tendo em vista que, pelo armazenamento de informações, é possível confrontar os hábitos
de navegação dos usuários.

Caso não queira a presença dos cookies, é possível modificar as configurações do navegador do
usuário para que ele os recuse. Entretanto, na hipótese de recusa dos cookies, é provável que o
usuário não tenha acesso a todos os recursos disponíveis no Site ou em outros sites com os quais o
usuário venha a interagir.
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Ainda de forma automática, e objetivando fornecer os melhores serviços aos seus usuários, o Site
poderá usar recursos como os web beacons (sistemas de monitoramento), para avaliar padrões de
tráfego, tais como a freqüência de acesso a determinadas seções do Site.

As informações coletadas são úteis para que se possa compreender quais são as informações de
maior interesse aos usuários, bem como os tipos de conteúdos preferidos dentro do Site. É
importante destacar que as informações coletadas através dos web beacons não identificam o
usuário sob qualquer aspecto.

Se o usuário desejar bloquear os web beacons, deverá desativar o JavaScript no seu computador.
Desativando o JavaScript, é muito provável que seja negado ao usuário o acesso a alguns recursos
fornecidos pelo Site.
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Todo usuário que concordar em participar de concursos, promoções e enquetes realizados pelo Site
ou por seus Parceiros, estará submetido às regras dos Regulamentos de cada Concurso ou
Promoção, aderindo inclusive às normas de compartilhamento de informações.

O usuário será o único e exclusivo responsável pela exatidão das informações fornecidas ao Site no
momento de sua inscrição em qualquer Concurso, Promoção ou Enquete. O Site não se
responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas pelo usuário para participação em
Concursos, Promoções ou Enquetes.

Os resultados dos Concursos, Promoções e Enquetes estarão disponíveis a todos os usuários,
todavia não serão divulgadas quaisquer informações dos participantes, com exceção dos dados dos
eventuais ganhadores de prêmios, quais sejam, nome completo, cidade e estado de residência, por
ser de interesse dos próprios usuários do Site.
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O Site, para a preservação dos dados coletados e armazenados, emprega sistemas tecnológicos e
medidas de segurança da informação compatíveis com os padrões de segurança exigidos, tais como
anti-vírus e firewalls, além de aparelhagem tecnológica de última geração.

As medidas de proteção executadas no Site referem-se, dentre outros, a procedimentos contra
utilização indevida de dados, acesso não autorizado ou divulgação, perda, alteração e destruição de
informações.

Além dos procedimentos citados, a segurança da informação no Site é reforçada pela utilização de
senhas cadastradas pelo usuário, totalmente codificadas, e somente pessoas autorizadas e
funcionários têm acesso.

Entretanto, nenhuma transmissão de dados na Internet é 100% segura, razão pela qual, embora o
Site envide seus melhores esforços para proteger dados e informações armazenadas e coletadas, é
impossível garantir a segurança de todas as informações cadastradas pelos usuários. É uma
decisão pessoal do usuário a utilização do serviço nessas condições.
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Para uma navegação mais segura na internet, recomenda-se a realização dos seguintes
procedimentos:

(a) Sua senha é pessoal e intransferível. Nunca a revele a ninguém.
(b) Utilize senhas de combinações difíceis, para que não sejam descobertas facilmente.
(c) Desconecte-se da sua conta do Site e feche a janela do seu navegador assim que concluir sua
navegação na Internet. Essa prática objetiva impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso
às informações pessoais cadastradas no website em que se está navegando, especialmente se o
usuário estiver utilizando-se de um computador em local público (internet points).
(d) Ao acessar qualquer website ou Portal Eletrônico, recomenda-se a leitura da Política de
Privacidade e Segurança da Informação do site que o usuário está navegando.
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O Site poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, alterar ou atualizar esta Política de
Privacidade e Segurança da Informação, sempre com foco na excelência da prestação de seus
serviços.

Recomenda-se que o usuário, periodicamente, faça a leitura desta Política, a fim de que esteja
atualizado quanto às regras de Privacidade e Segurança da Informação para utilização deste Site.
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Esta Política de Privacidade e Segurança da Informação é regida pelas leis vigentes na República
Federativa do Brasil. Para dirimir eventuais conflitos, as partes elegem o Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP, e excluem qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

A plena aceitação desta Política de Privacidade e Segurança da informação é requisito obrigatório
para utilização do Site e de seus serviços. Caso o usuário não concorde com as condições aqui
previstas, não deverá utilizar o Site e seus serviços. A utilização implica em aceitação tácita quanto à
Política de Privacidade e Segurança vigente.

