SAIBA MAIS SOBRE
O USO DE SEUS DADOS PESSOAIS
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
A Lei 13.709/2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”),
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais, por pessoa natural
ou jurídica, de direito público ou privado. Ela tem por como objetivo proteger os direitos
fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural e já está em vigor.
O que são dados pessoais?
Dados pessoais são as informações relacionadas à pessoa natural identificada
ou identificável. Assim, se uma informação permite identificar, direta ou indiretamente,
um indivíduo, ela é considerada um dado pessoal. São exemplos de dados pessoais: nome,
RG, CPF, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização por GPS etc.
Quais informações são coletadas e tratadas na nossa Plataforma?
As informações tratadas podem ter sido fornecidas diretamente pelo Usuário, por terceiros,
coletadas de forma automática ou podem ser provenientes de bases públicas. Consulte
a Política de Privacidade da sua Campanha e do Prêmio Ideall (Catálogo de Prêmios)
para informações mais detalhadas.
Para quais finalidade seus dados pessoais são utilizados?
Os dados coletados na Plataforma são utilizados especialmente para gerenciamento
de campanhas de incentivo, ações promocionais e participações em eventos,
identificação do Usuário, comunicação, treinamentos, acompanhamento de desempenho,
disponibilização de extratos e troca de pontos, entrega de premiação/produtos, elaboração
de relatórios e demais análises aplicáveis a cada uma das Campanhas que de que o Usuário
participa, para fins estatísticos, de acordo com as orientações do Gestor da Campanha,
bem como para o contato da Plataforma e de parceiros com os Usuários, podendo incluir
envio de e-mail marketing, de mensagem pelo app WhatsApp, de SMS ou outros meios
de comunicação disponíveis, com informações gerais sobre a campanha. Consulte
a Política de Privacidade da sua Campanha e do Prêmio Ideall (Catálogo de Prêmios)
para informações mais detalhadas.

Quais são os seus direitos como Usuário da Plataforma?
São direitos do(s) titular(es) dos dados pessoais, dentre outros:
a) acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados,
que deverão ser disponibilizadas de forma clara;
b) saber a finalidade do tratamento dos dados pessoais e quais dados pessoais são tratados;
c) corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou que porventura tenham sido tratados em desconformidade com a lei;
e) solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
quando aplicável;
f) solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
g) obter informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados. Consulte a Política de Privacidade da sua Campanha
e do Prêmio Ideall (Catálogo de Prêmios) para informações mais detalhadas.
Ficou com dúvidas? Entre em contato com a gente.
Em caso de dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o Usuário
poderá entrar em contato com a Mark Up pelo e-mail lgpd@markup.com.br.

