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Política de Privacidade
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A Abicalçados criou esta política de privacidade com o intuito de demonstrar o seu compromisso de
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privacidade. A seguir, será divulgada a forma de coleta de informações e disseminação de práticas para
o site da Moda Co.
Ao utilizar o sítio da Moda Co e aceitar os termos de uso, você também estará concordando com a
política de privacidade. Caso você não concorde, não deverá fazer uso desse sítio.
Uso de Informações Pessoais:
Uso Geral.
No geral, a informação pessoal que você submete à Moda Co será utilizada tanto para responder aos
pedidos que fizer, quanto para auxiliar a Moda Co a atendê-lo. A informação pessoal será utilizada das
seguintes maneiras: 1)para facilitar a criação e segurança de sua conta; 2)identificar você como um
usuário no nosso sistema; 3) aprimorar nosso site e serviços; 4)para nossa pesquisa interna e
desenvolvimento; 5) customização de conteúdo para corresponder com suas preferências; 6)prevenir
usuários suspensos de se re-registrarem; 7)fornecer os serviços que você solicitar; 8)enviar um e-mail
de boas vindas para verificar a propriedade do endereço de e-mail fornecido quando a conta for criada;
9)enviar e-mail e notificações administrativas, tais como segurança ou alertas de manutenção e
segurança; 10)responder aos seus questionamentos e pedidos; 11)para ligar para você, como parte de
uma proteção secundária contra fraudes ou solicitar seu feedback; e 12)para enviar newsletters,
pesquisas, ofertas, e outros materiais promocionais relacionados aos nossos serviços e outros
propósitos de marketing da Moda co.
Criação de dados anônimos.
Será possível a criação de registros de dados anônimos através da exclusão de informações de
identificação, tais como seu nome. O uso destes dados anônimos será utilizado para analisar pedidos e
uso de padrões que podem aprimorar o conteúdo de nossos serviços e navegação de nosso site. Moda
Co se reserva o direito de usar estes dados anônimos para qualquer próposito e/ou divulgação dos
mesmos para terceiros
Divulgação das Informações Pessoais:
As informações pessoais serão utilizadas conforme descrito abaixo e em qualquer parte desta Política
de Privacidade.
Informações de Perfil.
O perfil criado no nosso site será publicamente acessado salvo disposição ao contrário indicada. Você
pode excluir seu perfil através de uma solicitação via telefone ou pelo e-mail
design@abicalcados.com.br. A informação coletada durante o processo de registro poderá ser utilizada
pela Moda Co para: 1)contatar membros; 2)customizar conteúdo para corresponderem com suas
preferências; 3)mostrar o status de mebros e 4)mostrar a data da última visita de um membro.
Provedores de serviços terceirizados.
Suas informações pessoais poderão ser compartilhadas com provedores de serviços terceirizados para:
1)fornecer a você serviços ofertados no site; 2)conduzir testes de qualidades; 3)facilitar a criação de
contas; 4)fornecer suporte técnico; e/ou 5)fornecer outros serviços do Modaco. Estes provedores de
serviços terceirizados são solicitados a não utilizarem suas informações pessoais além do requerido
pela Moda Co.
Outras Divulgações.
Independentemente de qualquer escolha sobre suas informações pessoais (conforme já descrito),
Moda Co poderá divulgar informações pessoais se entender de boa fé que tais divulgações sejam
necessárias: 1) em conexão com qualquer investigação legal; 2) para cumprir com as leis pertinentes ou
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MER responder às intimações ou garantias servidos na Moda Co; 3) para proteger ou defender os
direitos
GEFO ou propriedade da Moda Co ou serviços dos usuários; e/ou 4) para investigar ou auxiliar na
prevenção de qualquer violação ou potencial violação da lei, nesta Política de Privacidade, ou nos
RMA
Termos de Uso.
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Websites de Terceiros.
Site de Social Networking.
Se você logar no serviço com suas credenciais de um site de social networking (tais como Facebook,
Twitter, etc) (“Social Networking Site”) ou associar sua conta à conta de um site de Social Networking, o
Moda Co poderá receber informações sobre você do site Social Networking, de acordo com os termos
de uso e política de privacidade do site de Social Networking. Será possível adicionarmos as
informações recebidas às informações já coletadas através do site da Moda Co. Se você eleger em
compartilhar sua informação com estes sites de Social Networking, compartilharemos as informações
conforme sua escolha.
Outros recursos de Mídias Sociais.
Nosso site inclui recursos de mídia social (“Features”) tais como botões de curtir do Facebook e outros
widgets ou mini-programas de interação que rodam em nosso site. Estes recursos podem coletar seu
endereço IP, qual página você está visitando em nosso site, e pode definer um cookie que habilite o
funcionamento apropriado do recurso. Estas funções são ambas hospedadas por terceiros ou
hospedadas diretamente em nosso site. Suas interações com estes recursos são dirigidos pelos termos
de uso e políticas de privacidade das empresas que os fornecem. (e.g., Facebook ou Twitter).
Consentimento do usuário.
Ao enviar informações pessoais através do nosso site ou serviços, você estará concordando
expressamente com a coleta, uso e divulgação de suas informações pessoais, de acordo com esta
Política de Privacidade.
Visitantes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos.
O site da Moda Co não será oferecido a pessoas com idade inferior a 16 (dezesseis) anos.
Tipos de informações a serem coletadas.
“Informação pessoal” significa dados que permitem alguém identificar e contatar você, incluindo, por
exemplo, seu nome, endereço, número de telefone, e-mail, tanto quanto qualquer outra informação não
pessoal sobre você que é associada ou vinculada a qualquer um dos dados expostos. “Dados
anônimos” significam dados que não são associados ou vinculados com as suas informações pessoais;
Dados anônimos, por si só, não permitem a identificação dos perfis. Serão coletadas informações
pessoais e dados anônimos conforme descrito abaixo.
Informações que você nos fornecerá.
Serão coletadas suas informações pessoais tais como nome, e-mail, endereço de correspondência,
número de telefone e senha quando você criar uma conta conosco. (“Conta”);
Se você é um designer, poderemos requerer que você nos forneça suas informações fiscais tais como
(RG, CPF, CNPJ,...);
Serão retidas informações em seu nome, tais como Design Briefs, Competições de Design, Design
Concepts, mensagens e qualquer outra informação que você armazenar usando a sua conta;
Se você nos fornecer feedback ou nos contatar via e-mail, será coletado seu nome e endereço de email ou qualquer outro conteúdo incluso no e-mail, a fim de enviar sua resposta;
Quando você participa em uma de nossas pesquisas, poderão ser coletadas informações adicionais do
seu perfil;
Quando você posta uma mensagem no nosso site, a informação contida na sua postagem será
armazenada nos nossos servidores e outros usuários poderão visualizá-la;
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poderão ser coletadas informações pessoais em outros pontos de nosso site que afirmam que
MER
informações
pessoais estão sendo coletadas.
GEFO
Informações coletadas via tecnologia.
RMA
Para fazer uso do nosso sítio e serviços mais úteis para você, nossos servidores (dos quais podem ser
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hospedados
por provedores de serviços terceirizados) coletarão suas informações pessoais, incluindo
seu tipo de navegador de internet, endereço de protocolo de internet (IP), nome de domínio, e/ou selo
de data/horário de sua visita. Estas informações, a qual não identificam usuários, são utilizadas para
analisar tendências, para administrar o sítio, para rastrear movimentos de usuários no sítio e para
coletar informações demográficas sobre nossa base de usuários como um todo. Poderá ser vinculada
esta coleta automática de dados com informações pessoais com o propósito de segurança e de
detectação de atividades fraudulentas.
Também serão utilizados cookies e informações de URL para coletar informações relativas à data e
horário de sua visita ao sítio e informações das quais pesquisou e que visitou. “Cookies” são pequenos
pedaços de informações que um website envia para o disco rígido de seu computador enquanto você
está vendo um website. Nós podemos usar ambos cookies de sessão (que expiram uma vez que você
fecha seu navegador de internet) e Cookies persistentes (que permanecem no seu computador até que
você os apague) para prover você com mais informações pessoais e experiência interativa no nosso
website.
Cookies Persistentes podem ser removidos seguindo as instruções e direcionamento da ajuda de
navegador de internet. Cookies podem permitir logins automáticos quando você visitar no futuro e
podem permitir a customização de conteúdo.
O uso de tecnologias de rastreamento pelos nossos parceiros de tecnologia e outros terceiros no site
não são cobertos pela política de privacidade. Estes terceiros podem usar cookies, clear gifs, imagens e
scripts para ajudá-los a melhor gerenciar o conteúdo no nosso site. A Moda Co não tem acesso ou
controle sobre estas tecnologias e não vincula a informação coletada às informações pessoais de
nossos visitantes.
Google Analytics.
Atualmente utilizamos o Google Analytics para a coleta de informações anonimamente e relato de
tendências do website sem identificar visitantes individualmente. Google Analytics usa seu próprio
cookie para rastrear interações dos visitantes. Proprietários de website podem ver uma variedade de
relatórios sobre como seus visitantes interagem com seus websites para que possam aprimorar como
as pessoas podem encontrá-lo. Por favor, veja os links a seguir para mais informações sobre o Google
Analytics:
http://www.google.com/analytics/, http://www.google.com/privacy.html and http://www.google.com/analyti
cs/tos.html. Você pode também optar por sair do Google Analytics for Display Advertising através do the
Google Ads Preferences Manager.
Suas escolhas referentes à suas informações pessoais
Escolhas.
Oferecemos a escolha referentes à coleção, uso e compartilhamento de suas informações pessoais.
Quando você cria uma conta na Moda Co., periodicamente poderão ser enviado newsletter e e-mails
que promovam diretamente o uso de nosso site e serviços. Quando você recebe nossa Newsletter ou
qualquer comunicação promocionais da Moda Co, você poderá indicar suas preferência de
cancelamento de envios para comunicações futuras. O ajuste das preferências no recebimento de email e outras comunicações podem ser feitos diretamente nos ajustes de sua conta.
Apesar de você ter indicado suas preferênmcias de e-mail, nós podemos enviar notificações de
qualquer atualização nos termos de uso ou política de privacidade.
Mudanças de Informações Pessoais.
Você pode mudar qualquer uma de suas informações pessoais na sua conta através da edição de seu
perfil dentro de sua conta ou contatando-nos via site. Você pode pedir a exclusão de suas informações
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pessoais
contatando-nos via site ou pelo e-mail design@abicalcados.com.br. Quando excluída qualquer
MER
informação,
está será eliminada da base de dados ativa, mas pode permanecer nos arquivos.
GEFO
As
informações
pessoais serão retidas pelo tempo que sua conta estiver ativa ou necessária para
RMA
fornecê-lo serviços, para prevenção de fraude e propósitos de similar natureza, tão bem como
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necessários
para cumprir com obrigações legais, resolver disputas ou reforçar nossos acordos.
Segurança de sua informação pessoal.
Moda Co está comprometida em proteger a segurança de sua Informação Pessoal. Moda Co e
provedores de serviços terceirizados usam uma variedade de procedimento e tecnologias padrões
industriais de segurança para ajudar a proteger suas Informações Pessoais de acesso, uso ou
divulgação não autorizados. Quando você insere informações, formulários de pedidos, nós ou nossos
provedores de serviços terceirizados, criptografamos a transmissão dessa informação utilizando a
tecnologia secure socket layer technology (SSL). Também requeremos que você insira uma senha para
acessar suas Informações da Conta. É de extrema importância que não divulgue sua senha de conta a
pessoas não autorizadas. Nenhum método de transmissão pela internet, ou método eletrônico de
armazenamento é 100% seguro. Portanto, enquanto Moda Co dedica esforços para proteger suas
informações pessoais, Moda Co não pode garantir sugurança absoluta. Em caso de qualquer
questionamento sobre a segurança em nosso site, contate-nos através de design@abicalcados.com.br
Blogs.
Nosso site oferece publicamente acesso a blogs. Você deve estar ciente de que quaisquer informações
para estas áreas podem ser lidas, coletadas e usadas por outros que tenham acesso a elas. Para
requerer a remoção de suas informações pessoais de nosso blog ou comunidade, contate-nos através
do suporte@modaco.com.br. Em alguns casos, poderemos não ser capazes de remover suas
informações pessoais. Caso isso ocorra, informaremos a você as limitações de nossa capacidade e o
por que.
Depoimentos.
Exibimos depoimentos pessoais de clientes satisfeitos em nosso site, além de outras menções. Se você
optar por fornecer um depoimento sobre o site, seu depoimento poderá ser postado junto com seu
nome. Se desejar atualizar ou excluir o seu depoimento, poderá nos contate através de
design@abicalcados.com.br
Referências/conte a um amigo.
Se você escolher usar nosso serviço de referênciamento para contar a um amigo em nosso site,
solicitaremos o nome de seu amigo e endereço de e-mail. Será enviado automaticamente ao seu amigo
um e-mail convite de envio único para visitar o site Moda Co. Moda Co armazena esta informação para
somente com o propósito de convidar e rastrear o sucesso do nosso programa de referenciamento. Seu
amigo pode nos contatar pedindo pela remoção desta informação de nossa base de dados.
Informações de contato.
Moda Co recebe com prazer seus comentários ou perguntas em relação a esta Política de Privacidade.
Por favor, nos contate através de:
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Rua Júlio de Castilhos, nº 561 - Centro
Novo Hamburgo, RS, CEP: 93510-130, Brasil. +55 51 35947011.
Mudanças na política de privacidade.
Esta política de privacidade é assunto de revisões ocasionais, no caso de alguma mudança no material
no modo como usamos suas informações pessoais, notificaremos você enviando um e-mail para o
último endereço de e-mail fornecido e/ou proeminentemente postando notícias de alterações no nosso
site. Qualquer mudança nesta política de privacidade terá efeito sobre os anteriores trinta (30) dias a
contar do nosso envio de notificação por e-mail a você ou a 30 (trinta) dias corridos após a publicação
do aviso de que as alterações do site foram feitas. Estas mudanças serão efetivas para novos usuários
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nosso serviço. Por favor, note que você é responsável por atualizar suas informações pessoais, nos
MER
fornecendo
o seu endereço de e-mail mais atual. No caso de o último e-mail fornecido não ser válido ou
GEFO
por alguma razão não ser possível entregar a notificação descrita acima, nosso envio do e-mail
RMA
constituirá uma notificação eficaz das alterações descritas no aviso. Em qualquer caso, mudanças na
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Política
de Privacidade podem afetar nosso uso de suas informações pessoais fornecidas
anteriormente. Se você não deseja permitir mudanças no nosso uso das informações pessoais, você
deve notificar antes da data efetiva de mudanças para que sua conta possa ser desativada. O uso
contínuo do nosso site ou serviços, seguindo a notificação de tais mudanças, deve indicar seu
reconhecimento e acordo com os termos e condições de tais mudanças.

