
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

PROGRAMA DE FIDELIDADE FAMÍLIA DO URSO 

 

FAMÍLIA DO URSO é o programa de fidelidade do BAR DO URSO, marca pertencente a 

ZXPERIENCES BARES E RESTAURANTES LTDA com sede na Rua Doutor Renato Paes de 

Barros, nº 1017, 7º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.755.044/0001-

33. 

Para que você faça parte da nossa FAMÍLIA e receba benefícios, créditos e prêmios pelo 

consumo de produtos da CERVEJARIA COLORADO, precisamos tratar alguns DADOS 

PESSOAIS seus.  

Saiba aqui COMO CUIDAMOS DE SEUS DADOS PESSOAIS NA FAMÍLIA DO URSO. 

 

1. QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS?  

 Número de registro na FAMÍLIA DO URSO 

 Senha 

 CPF 

 Nome completo 

 Endereço  

 Data de nascimento 

 E-mail 

 Histórico de consumo dos produtos da CERVEJARIA COLORADO 

 

2. PARA QUE UTILIZAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?  

 Cadastrar na FAMÍLIA DO URSO 

 Verificar a identidade e a idade dos membros da FAMÍLIA DO URSO (é proibido o 

cadastro de usuários menores de 18 anos) 

 Fornecer os benefícios, créditos e prêmios aos membros da FAMÍLIA DO URSO, 

conforme os Termos de Uso e Condições. 

 Elaborar o perfil de consumo dos membros para FAMÍLIA DO URSO 

 Para enviar promoções e novidades, se você autorizar 

 

3. COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Para operacionalizar o Programa FAMÍLIA DO URSO, compartilhamos dados pessoais com os 

Bares do Urso (para que você possa retirar seus benefícios e prêmios) e com a CPLUG, 

fornecedora de tecnologia para essas operações. Todos eles adotam medidas de segurança 

técnicas e administrativas para proteger seus dados. 

 

4. SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS! 



O BAR DO URSO adota diversas medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger 

seus dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito. 

5. SEUS DIREITOS! 

Você pode entrar em contato com a FAMÍLIA DO URSO para:  

 Confirmar se temos dados pessoais seus 

 Acessar seus dados pessoais 

 Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados 

 Solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados 

 Solicitar a portabilidade de seus dados  

 Solicitar a eliminação de dados que estavam sendo tratados com seu 

consentimento 

 Solicitar informações sobre compartilhamento 

 Revogar o consentimento dado 

 Opor-se ao tratamento de seus dados pessoais 

 

6. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Mantemos seus dados pessoais pelo prazo de 5 anos após sua última interação 

com a FAMÍLIA DO URSO ou até que você solicite a exclusão dos seus dados 

pessoais. 

 

7. ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O BAR DO URSO tem um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais para 

atender suas solicitações e tirar suas dúvidas como tratamos e protegemos seus 

dados pessoais. 

Telefone: (16) 3632-0007 

E-mail: sac@cervejariacolorado.com.br 

Horário de funcionamento: 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

Tempo de resposta no atendimento: No máximo 7 dias. 

 

Última atualização: 28.10.2020 
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