1.

DADOS COLETADOS, FORMA E FINALIDADE

1.1. Os dados pessoais são coletados quando você insere ou submete voluntariamente
ao acessar, usufruir e interagir com as funcionalidades ou serviços disponibilizados
online e/ou presenciais, pela CIA. HERING, que inclui:
TIPOS DE DADOS

DADOS PESSOAIS

FINALIDADE DE USO DOS DADOS
Identificar e autenticar você
Atender você! Cumprir as obrigações decorrentes do
uso dos serviços da CIA. HERING

Nome completo;

Administrar, prestar os serviços, creditar pontos,
conceder descontos, bônus e outras vantagens de
eventuais programas de relacionamentos criados e
gerenciados pela CIA. Hering, vender e entregar
produtos adquiridos por meio da CIA. HERING

E-mail;
CPF;
Data de nascimento;
Gênero;
DADOS CADASTRAIS Telefones de contato;
Senha de acesso;
Endereços (de entrega e cobrança);
CPF;
Dados bancários

Ampliar nosso relacionamento! Informar sobre
novidades, funcionalidades, conteúdos, notícias e
demais eventos relevantes para a manutenção do
relacionamento com você

Enriquecer sua experiência conosco! Promover os
produtos e serviços das MARCAS da CIA. HERING ou de
parcerias firmadas pela CIA. HERING
Cumprir com as leis! Emitir Notas Fiscais das compras
efetuadas na CIA. HERING, efetuar devoluções
necessárias.
Proteger você! Realizar prevenção a fraudes, proteção
ao crédito e riscos associados, cumprimento de
obrigações legais e regulatórias
Compartilhar com as Marcas da CIA. HERING, dentre
elas, PUC, DZARM, Hering Kids, Hering, Basic Shop, POP
Hering.

Endereço IP e Porta Lógica de
Origem;
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO
DIGITAL

Registros de interações com as
MARCAS da CIA HERING;

Cumprir com obrigações legais! Cumprir obrigação
estabelecida pelo Marco Civil da Internet - Lei
12.965/2014

Telas acessadas;
Dispositivo (versão do sistema
operacional;

Identificar e autenticar você!

TIPOS DE DADOS

DADOS PESSOAIS

FINALIDADE DE USO DOS DADOS

Geolocalização;
Aplicativos instalados, se
necessário);
Session ID;

Atender você! Administrar, prestar os serviços, atribuir
pontos, vender e entregar produtos adquiridos por
meio da CIA. HERING

Dados públicos do Facebook.
Perfil de compra

Proteger você! Realizar prevenção a fraudes, proteção
ao crédito e riscos associados, cumprimento de
obrigações legais e regulatórias

Respostas aos questionários e
pesquisas opcionais

Melhorar nossa relação! Elaborar análises e estudos
estatísticos

Número do cartão de crédito e
código de segurança

Cumprir com obrigações legais e o contrato!
Compartilhar com a empresa terceira responsável em
processar o pagamento

Dados coletados em loja

Atender você! Melhorar sua experiência de compra nas
marcas Hering. Administrar, prestar os serviços, atribuir
pontos, vender, cumprimento de obrigações legais e
regulatórias

OUTROS DADOS

