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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DADOS PESSOAIS
Seja bem-vindo(a) a nossa loja virtual! Temos muito prazer em recebê-lo(a) em nossa
plataforma digital. Esse espaço é dedicado para esclarecer nossas ações em relação a
Política de Privacidade e proteção dos seus dados pessoais.
Esta Política tem por finalidade demonstrar o compromisso da Ninili Bambini, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 34.413.358/0001-68, com sede na
cidade de Palmas/TO, com a privacidade e a proteção dos dados pessoais coletados de seus
visitantes, estabelecendo as regras sobre a coleta, registro, armazenamento, uso,
compartilhamento e eliminação dos dados coletados dentro do escopo dos serviços e
funcionalidades do nosso sítio eletrônico, tudo de acordo com as normas legais em vigor,
notadamente a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
Assim, para que sua experiência seja sempre a melhor e visando toda segurança necessária
dos seus dados pessoais na utilização da nossa plataforma, garantimos a adoção de medidas
de proteção, visto que essa é uma das prioridades para como nossos visitantes, clientes e
amigos.
Aqui você terá acesso à Política de Privacidade e Dados Pessoais (“Política”), onde poderá
verificar com clareza quais são os dados que coletamos, para que e como os tratamos, bem
como, quais as bases legais, a duração do tratamento e outras questões que são
fundamentais para demonstrar o quanto a sua experiência de navegação em nossa página é
segura e confiável.
Ao fornecer informações pessoais, navegar no site, o usuário estará ciente com as regras de
utilização, proteção e segurança aqui estabelecidas. E mesmo assim ainda restarem
dúvidas, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio dos nossos Canais de
Atendimento disponíveis em nosso site.
Importante esclarecer que os dados coletados são apenas os necessários para sua
identificação correlata as compras realizada em nossa plataforma digital, bem como
eventual envio de informativos de marketing.
Os tipos de Dados Pessoais e a forma como os coletamos dependem da interação do Usuário
em nosso site. O Usuário é responsável pela veracidade dos dados pessoais que fornecer à
Ninili Bambini e qualquer prejuízo decorrente da inclusão de informações falsas ou
desatualizadas, será de única e exclusiva responsabilidade do Usuário.
Desse modo, ao aceitar os termos de nossa política e continuar interagindo no nosso mundo
Ninili Bambini, significa de você entendeu os objetivos, finalidades e bases legais para o uso
dos dados, e está nos fornecendo seu consentimento para o tratamento de seus dados nos
termos da legislação vigente.
Considera-se, para todos os efeitos, que apenas pessoas com 18 (dezoito) anos ou mais
possam efetuar cadastros no nosso site. Assim, se você ainda não atingiu essa idade, é
necessário que peça orientação de seus pais ou representantes legais.
1 – DA COLETA DE DADOS
Os dados pessoais coletados são utilizados para propiciar uma melhor interação com o
usuário/cliente, pois nos permite administrar o registro de usuário, gerenciar as compras
realizadas, cumprir obrigações legais, responder à eventuais questionamentos e, se desejar,
encaminhar nossas comunicações personalizadas.
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Os dados coletados pelo site que serão armazenados e tratados de acordo com a sua
finalidade, são os seguintes:
Dados de identificação - Nome completo, e-mail, CPF, RG (ou outros documentos de
identificação oficial), data de nascimento, sexo, endereço, idioma, telefones e senha de
acesso ao nosso site que poderá ser modificada pelo usuário sempre que necessário;
Identificação digital - Cookies* (usamos para reconhecer um visitante constante e
melhorar sua experiência de navegação e compra. Os cookies são pequenos arquivos de
dados transferidos de um site da web para o disco do computador e não armazenam dados
pessoais), Endereço IP (e Porta Lógica de Origem), registros de interação com nossos
produtos e dados de dispositivos móveis se autorizado (geolocalização, aplicativos
instalados e dispositivo, conexão e outros necessários);
2 – LEGITIMIDADE DE COLETA E TRATAMENTO
As informações coletadas pelo nosso site mediante consentimento têm a finalidade de
estabelecer vínculo contratual de gestão, prestação de serviços, administração, ampliação e
melhoria da experiencia do usuário/cliente ao visitar nosso site eletrônico. Uma vez
coletados esses dados, a empresa poderá adequar sempre que possível às suas preferências
e seus gostos. Assim, nossa finalidade encontra-se principalmente na execução das compras
efetuadas, no apoio ao cliente, como também no marketing.
3 – ARMAZENAMENTO E EXCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS
A Ninili Bambini preserva o direito de armazenar seus dados enquanto durar a relação entre
as partes e não houver pedido de remoção ou revogação de consentimento – Art. 9, Inciso II
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).
4 – DIREITOS
O usuário poderá solicitar a exibição, a correção, a confirmação da existência de tratamento,
a limitação, a oposição/revogação do consentimento ou a exclusão de seus dados pessoais,
por meio do contato direto, conforme disponível nesta Política.
5 – DA SEGURANÇA DOS DADOS COLETADOS
A Ninili Bambini utiliza ferramentas físicas, eletrônicas e gerencias para mantença de suas
informações seguras, para a proteção de sua privacidade.
Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais
coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações
gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados.
Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:
• Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais;
• O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de
confidencialidade;
• Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo.
A Ninili Bambini se compromete a adotar as melhores posturas para evitar incidentes de
segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhuma página virtual é inteiramente
segura e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança,
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problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos de
hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio
usuário/cliente.
Em caso de incidentes de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para você ou
qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da Lei
Geral de Proteção de Dados.
6 – DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS COLETADOS
Para a efetiva prestação dos serviços, acesso às funcionalidades, e para alcançar os fins
almejados nesta política de privacidade, a Ninili Bambini poderá compartilhar o acesso aos
seus dados exclusivamente para terceiros que deem suporte aos serviços oferecidos para
você, quais sejam:
a) fornecedores de serviços relacionados a apoio ao cliente;
b) parceiros de publicidade e marketing;
c) parceiros de logística, transporte e entrega;
c) prestadores de serviços tecnológicos e;
d) instituições financeiras. Esses terceiros são cobrados e monitorados quanto à proteção
dos dados e segurança da informação, e recebem somente as informações estritamente
necessárias para a execução dos seus respectivos serviços.
Eventualmente, seus dados poderão ser compartilhados com autoridades judiciais,
administrativas ou governamentais competentes, sempre que (e somente se) houver
determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, bem como para cumprir
obrigações instituídas pela ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia
que regulamenta a “LGPD”.
7 – DA ALTERAÇÃO DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo,
principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em
âmbito legislativo. Recomendamos que você a revise com frequência.
Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site e sempre
lhe notificaremos acerca das mudanças ocorridas.
Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais após tais modificações, você as
consente.
8 – DA RESPONSABILIDADE
A Ninili Bambini prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de
tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de
Dados.
Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas
disposições e zelando por seu cumprimento.
Além disso, assumimos ainda o compromisso de buscar condições técnicas e organizativas
seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados.
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Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em relação
ao tratamento de dados realizado pela Ninili Bambini, comprometemo-nos a segui-las.
9 – ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Ninili Bambini disponibiliza os seguintes meios para que você possa entrar em contato
conosco para exercer seus direitos de titular:
Telefone: 63 984878202
E-mail: contato@ninilibambini.com.br
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