
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais– 
https://relevanc.com/ 
Maio de 2021 

1 

      

 

 

 
 
Para a RelevanC a confidencialidade e o respeito aos seus dados pessoais são primordiais, e, 
portanto, protegemos a sua privacidade garantindo a confidencialidade, não alteração e a segurança 
dos dados que nos são confiados em todos os nossos canais de comunicação, nos termos da Lei Geral 
de Proteção de Dados 13.709/18 ("LGPD").  
 
Diante disso, adotamos todas as medidas necessárias para: (i) fornecer informação clara e 
transparente sobre como os seus dados serão tratados; (ii) adotar todas as medidas técnicas e 
organizacionais necessárias para proteger os seus dados contra a sua divulgação, perda, alteração 
ou acesso por terceiros não autorizados; (iii) manter os seus dados pessoais apenas durante o tempo 
necessário para as respectivas finalidades de tratamento; e (iv) garantir à você o exercício dos seus 
direitos previstos na LGPD. 
 
Para atingir esses objetivos, implementamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para 
garantir que os tratamentos estejam em conformidade com a LGPD.  
 
Em virtude disso a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais ("Política") 
representa o comprometimento da RelevanC com a preservação da privacidade e a segurança dos 
seus dados pessoais e tem como objetivo apresentar como a RelevanC realiza o tratamento de seus 
dados pessoais e as respectivas finalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVANC 

Política de Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais 
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GLOSSÁRIO  

 
Para a compreensão adequada desta Política, definem-se os conceitos abaixo: 
 
Agentes do Tratamento: são o Controlador e o Operador. 
 
Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do Tratamento, 
por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. 
 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”): órgão da administração pública responsável 
por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. 
 
Base legal: um dos 10 (dez) fundamentos que justifica qualquer tratamento de dados pessoais 
previstos no artigo 7º da LGPD. 
 
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 
decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais. 
  
Dado anonimizado: dado relativo a Titular que não possa ser identificado, considerando a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu Tratamento. 
 
Dado pessoal: qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que permita a sua 
identificação ou a torne identificável. 
 
Dado pessoal sensível: dado vinculado a uma pessoa natural sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. 
 
Encarregado: pessoa indicada pelo Controlador ou Operador para atuar como canal de 
comunicação entre o Controlador, os Titulares dos dados e a ANPD. 
 
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n.º 13.709/2018, que entrou em vigor no dia 18 de 
setembro de 2020. 
 
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o Tratamento de 
Dados Pessoais em nome do Controlador. 
 
Titular dos Dados Pessoais: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais objeto do 
Tratamento (“Titular”). 
 
Tratamento: inclui toda a operação ou o conjunto de operações realizadas com Dados Pessoais, 
por meios automatizados ou não, tais como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
e/ou extração. 
 
Anunciante: refere-se a uma marca do Grupo Casino ou a uma marca de terceiros, cujas operações 
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de publicidade são implementadas pela RelevanC explorando ou não uma ou mais bases de 
editores. 
 
Base de Editores: significa um banco de informações fornecidas pelas marcas do Grupo Casino ou 
por terceiros para RelevanC. 
 
Cookie: refere-se a um pequeno arquivo de texto armazenados em seu dispositivo pelo servidor 
do site visitado ou por um servidor de terceiros, o qual contém informações sobre a navegação 
realizada neste site. 
 
Direito de acesso: você tem o direito de solicitar a confirmação de que os seus dados pessoais 
estão sendo tratados pela RelevanC ou não, e, se positiva a resposta poderá solicitar o acesso a 
eles e as informações referentes: 
 
- o tratamento dos seus dados pessoais; 
- quem tem acesso aos seus dados pessoais (e sua localização); 
- para onde os seus dados pessoais podem ser transferidos; 
- quanto tempo mantemos os seus dados pessoais; 
- se não nos forneceu diretamente os seus dados pessoais, como os obtivemos; 
- seus direitos sobre a LGPD e a capacidade de limitar o tratamento; 
- se usamos seus dados pessoais para qualquer tomada de decisão automática e como 

procedemos. 
 
Direito à eliminação: em alguns casos (respeitadas as obrigações legais e regulatórias) Você 
poderá solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais. 
 
Direito à oposição: nos casos em que não seja necessária a coleta do seu consentimento, você 
poderá se opor ao tratamento dos seus dados, caso entenda que ele esteja feito em 
desconformidade com a lei, destacando razões relacionadas com a sua situação particular.  
 
Direito à portabilidade: você pode solicitar a portabilidade dos seus dados a outro fornecedor de 
serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, 
observados os segredos comercial e industrial. 
 
Direito a correção: você pode solicitar a retificação de informações inexatas incompletas, ou 
desatualizadas. 
 
Finalidade: refere-se ao objetivo principal e concreto para o tratamento de seus dados pessoais. 
Os seus dados pessoais serão tratados apenas quando fundamentados por uma das bases legais 
previstas na LGPD.  
 
Aplicação: Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados se aplica a você, se você for:  
 
- Um cliente do Grupo Casino marcas que tenha comprado lojas físicas ou em sites de vendas 

on-line; 
- Um potencial cliente do Grupo Casino, ou seja, uma pessoa que tenha criado uma conta, 

mas que ainda não encomendou produtos ou serviços da RelevanC; 
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- Usuário da internet que tenha navegado no site da RelevanC e/ou nos sites das empresas do 

grupo de Casino ou o site de um parceiro de terceiros. 
 
Sub-finalidades: refere-se a todas as operações que participam na mesma finalidade. 
 
Veículo de comunicação: refere-se a uma empresa especializada na gestão e venda de espaço 
publicitário aos anunciantes para divulgação visual, auditiva ou audiovisual, capaz de transmitir 
mensagens de propaganda ao público. 
 
 
PARTE 1 – INFORMAÇÕES SOBRE A CONTROLADORA DOS DADOS  
 
RELEVANC BRASIL MÍDIAS DIGITAIS LTDA., é um sociedade empresária limitada, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 35.786.382/0001-05, com sede na Rua Libero Badaro, nº 293, 21º andar, 
Conjunto 21-D, Sala 98, Centro, CEP: 01.009-907, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“RelevanC”). 
 
As principais atividades econômicas da RelevanC no Brasil são a gestão do espaço publicitário, 
incluindo serviços de inserção e ativação de publicidade.  
 
 
PARTE 2 – BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
A Relevanc tratará os Dados Pessoais tão somente de acordo com as bases legalmente previstas 
no artigo 7º da LGPD, devendo o Encarregado ser sempre consultado quando existir qualquer 
dúvida sobre qual seria a melhor Base Legal a utilizar para justificar o respectivo Tratamento.  
 
Sempre que houverem eventuais riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais em 
determinada atividade, sobretudo nas hipóteses de atividades de Tratamento cuja base legal é o 
legítimo interesse ou que envolvam Dados Pessoais sensíveis serão elaborados Relatórios de 
Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD, que conterão a descrição dos tipos de dados 
coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações 
as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados, na forma dos artigos 10 
§3º e 38, LGPD.  
 
 
PARTE 3 – A RELEVANC É EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
DOS SEUS DADOS 
 
3.1. DADOS QUE SÃO COLETADOS SOBRE VOCÊ: 
 
Os Dados Pessoais coletados pela RelevanC são:  
 
- Dados para contato: - esta é a informação que usamos para contatá-lo, a fim de fornecer-lhe 

ofertas publicitárias e promocionais. Isto inclui, por exemplo: número de telefone, endereço 
postal, endereço de e-mail, etc. 
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- Dados do dispositivo: esta é a informação que usamos para proteger a nossa rede e melhorar 

os nossos serviços e desempenho. Isto inclui, por exemplo: o endereço de IP, a data e a hora 
de acesso, a duração do acesso ao site do Grupo Casino marcas, o URL de referência (se você 
chegou até nosso site através de outro site ou um anúncio), as páginas que você visitou, o 
tipo de navegador que você usa, o tipo de dispositivo que você usa, as versões, o sistema 
operacional. 

 
3.2. POR QUE TRATAMOS OS SEUS DADOS? 
 
Seus dados são tratados para as seguintes finalidades: 
 

Finalidade do tratamento Sub-finalidade Bases legais 
do Tratamento 

 
Tratamento n° 1 - Gestão do site 

RelevanC 

- Gestão dos formulários 
de contato; 

- Gestão de cookies. 

Consentimento, 
artigo 7º, I, LGPD 

 
Tratamento n° 2 - Gestão das 
páginas LinkedIn, Facebook, 

Twitter, Welcome to the Jungle, 
Instagram 

- Comunicação e 
orientação no site  

- Gestão dos intercâmbios 
em redes sociais 

Legítimo Interesse 
artigo 7º, IX, LGPD 

Tratamento n° 3 - Realização de 
estudos (evolução das tendências 

de consumo) 

 Legítimo Interesse 
artigo 7º, IX, LGPD  

 
 
PARTE 4 – A RELEVANC É CO-RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS 
 
4.1 OUTROS DADOS QUE SÃO COLETADOS SOBRE VOCÊ: 
 
As informações coletadas pelo Relevanc incluem: 

 
- Dados de Contato: informações que usamos para contatá-lo, a fim de fornecer-lhe ofertas 

publicitárias e promocionais. Isto inclui, por exemplo: número de telefone, endereço postal, 
endereço de e-mail, etc. 
 

- Dados do dispositivo: informações que usamos para proteger a nossa rede e melhorar os 
nossos serviços e desempenho. Isto inclui, por exemplo: o endereço de IP, a data e a hora 
de acesso, a duração de acesso ao site do Grupo Casino marcas, o URL de referência (se você 
chegou até nosso site através de outro site ou através de um anúncio), as páginas que você 
visitou, o tipo de navegador que você usa, o tipo de dispositivo que você usa, as versões, o 
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sistema operacional. 
 
 
4.2 POR QUE TRATAMOS OS SEUS DADOS? 
 
Seus dados são tratados para as seguintes finalidades: 
 
 

Objetivo principal do 
Tratamento Sub-finalidade Base legal de 

Tratamento 

Tratamento n° 4 - 
Realização de 
campanhas de 

publicidade online 
(exibição) em nome de 

anunciantes, agências de 
publicidade e marcas do 

Grupo Casino 

- Melhora do conhecimento dos 
clientes; 

- Digitalização dos perfis de 
clientes; 

- Segmentação dos perfis de 
clientes. 

Consentimento e 
legítimo interesse 
artigo 7º, I e IX, 
LGPD 

- Gestão dos pedidos dos 
direitos dos titulares. 

Obrigação legal 
artigo 7º, II, LGPD 

Tratamento n° 5 - 
Gestão da prospecção 
comercial em nome de 

anunciantes, agências de 
publicidade e marcas do 

Grupo Casino 

- Realização de campanhas 
publicitárias através de E-mails, 
SMS. 

Consentimento 
artigo 7º, I, LGPD 

- Realização de campanhas 
publicitárias por telefone, 
correios, embalagem, pacotes. 

Legítimo Interesse 
artigo 7º, IX, LGPD 

- Gestão dos pedidos dos 
direitos dos titulares 

Obrigação legal 
artigo 7º, II, LGPD 

 
 

PARTE 5 – COM QUEM SEUS DADOS SÃO COMPARTILHADOS? 
 
Toda e qualquer forma de compartilhamento dos seus dados pessoais pela RelevanC será de 
acordo com as exigências da LGPD, sendo respeitadas as determinações legais e procedimentos 
necessários para o respectivo compartilhamento. 
 
A Relevanc poderá compartilhar os seus Dados Pessoais interna e externamente, conforme 
especificado abaixo.  
 
Os Dados Pessoais poderão ser compartilhados internacionalmente, principalmente com 
prestadores de serviços, quando necessário para o regular fornecimento dos nossos serviços e 
para cumprir objetivos comerciais, sempre em conformidade com as Leis de Privacidade e 
Proteção de Dados aplicáveis. 
 
Mediante simples pedido ao nosso Encarregado, podemos fornecer-lhe mais informações sobre 
estas transferências. 
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Finalidade do Tratamento Destinatários 
Tratamento° 1 - Gestão do site da Relevanc Destinatários internos: 

- Departamento de Marketing e       
comunicação. 

Tratamento n° 2 - Gestão das páginas 
LinkedIn, Facebook, Twitter, Welcome to the 

Jungle, Instagram 

Destinatários externos: 
-  Fornecedores especializados na gestão de 

cookies. 

 
 

Tratamento o n° 3 - Realização de um 
estudo relacionado com a realização de 

uma campanha publicitária 

Destinatários internos: 
-  Service Data, Produtos et Tech 

 
Destinatários externos: 

-   Prestadores de serviços especializados na 
divulgação dos anúncios publicitários 

 
 
Tratamento n° 4 - Realização de campanhas 
de publicidade online (exibição) em nome de 

anunciantes, agências de publicidade e 
marcas do Grupo Casino 

Destinatários internos: 
-  Service Data, Produtos et Tech 

 
Destinatários externos: 

-  Fornecedores especializados na gestão de 
cookies; 

-  Prestadores especializados na divulgação 
de anúncios publicitários em display; 

-  Os parceiros comerciais (anunciantes e 
reguladores). 

Tratamento n° 5 - Gestão da prospecção 
comercial em nome de anunciantes, agências 

de publicidade e marcas do Grupo Casino 

Destinatários internos: 
-  Departamento de Marketing e 

comunicação 
 
Destinatários externos: 

-  Os parceiros comerciais (anunciantes e 
reguladores) 

 
Para ver a lista de nossos destinatários, clique aqui. 
 
Canais de ativação dos dados: 
 

- Programático; 
- Facebook e Instagram; 
- YouTube; 
- Pinterest; 
- Snapchat; 

 
 
 
 
 



Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais– 
https://relevanc.com/ 
Maio de 2021 

9 

      

 

PARTE 6 – POR QUANTO TEMPO MANTEMOS OS SEUS DADOS? 
 
A Relevanc mantém os seus dados pessoais apenas durante o período de tratamento, salvo 
quando decorrente de obrigação legal, em conformidade com o artigo 16, LGPD. 
 
As principais categorias de dados recolhidos pela Relevanc são mantidas para os períodos 
seguintes: 
 

Finalidade do Tratamento Duração de conservação 
em arquivo atual 

Tratamento n° 1 - Gestão do no site da 
RelevanC 

Os dados são mantidos 
durante o tempo necessário 
para o processamento do 
pedido 

Tratamento n° 2 - Gestão das páginas 
LinkedIn, Facebook, Twitter, Welcome to the 

Jungle, Instagram 

No âmbito de um 
recrutamento 
os dados são mantidos 
durante o período de 
tratamento, cujo prazo é de 
2(dois) anos 

Tratamento n° 3 e 4 - Realização de um 
estudo relacionado com a realização de uma 

campanha publicitária 

Os dados são conservados 
durante o tempo necessário 
para a realização da operação. 

Tratamento n° 4 - Realização de campanhas 
de publicidade online em nome de 

anunciantes, agências de publicidade e 
marcas do Grupo Casino 

Os dados são mantidos 
durante o período de 
tratamento, cujo prazo é de 3 
anos a contar do último 
contato Tratamento n° 5 - Gestão da prospecção 

comercial em nome dos anunciantes, 
agências de publicidade e grupos de Casino 

 
 
 
PARTE 7 - COMO EXERCER OS SEUS DIREITOS E QUAL O PROCEDIMENTO? 
 
Para exercer os seus direitos previstos na LGPD, envie sua solicitação (indicando o seu endereço 
de e-mail, nome completo, endereço postal e uma cópia do seu documento de identidade) ao 
Encarregado da Relevanc cujos dados de contato constam ao final dessa Política. 
 
A RelevanC cumprirá a determinação da LGPD em seu artigo 19 e lhe enviará uma resposta 
imediata em formato simplificado (se possível) ou lhe enviará no prazo de até 15 (quinze) dias 
uma declaração clara e completa, que indique a origem dos dados ou a inexistência de registro, 
os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, 
conforme procedimento abaixo: 
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Confirmação de identidade do Titular 
Antes da adoção de qualquer medida o Encarregado deverá confirmar a identidade do Titular. Após confirmação, o 

Encarregado deverá analisar a solicitação e definir se será possível atendê-la.  

Sendo possível 
atender 

O Encarregado 
encaminha às 

áreas para 
atendimento 

dentro do prazo 
  

Não sendo 
possível atender 

O Encarregado 
responde ao Titular 

pela negativa, 
apresentando as 

razões que 
impedem ao 
atendimento   

Necessidade de 
outras informações 
O Encarregado entra 

em contato com o 
Titular requerendo 

informações 
adicionais.  

Compartilhament
o de dados 

O Encarregado 
comunica aos 

terceiros para que 
adotem as medidas 

decididas pela 
Relevanc 

Conclusão 
O Encarregado prepara resposta ao Titular concluindo o 

atendimento. (Prazo: 15 (quinze) dias) 

Solicitação do Titular 
O Encarregado deverá recebê-la por meio do canal divulgado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A fim de preservar a transparência e a garantia de cumprimento pela RelevanC de seus direitos, 
você encontrará abaixo uma tabela que resume principais direitos de acordo com os diferentes 
tratamentos e nos termos da LGPD. 
 
Para a compreensão adequada desta tabela colocamos à sua disposição um glossário no início 
dessa Política. 
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Seus direitos Direitos e/ou condições de exercício Os tratamentos em 
causa 

Direito de 
acesso 

o Titular pode solicitar informações 
sobre a existência de seus Dados 

Pessoais no banco de dados e caso 
existam, poderá, ainda solicitar o 
acesso aos seus Dados Pessoais, 

inclusive sobre a origem dos dados, 
os critérios utilizados e a finalidade 

do Tratamento. 

 
Todos os Tratamentos 

Direito à 
correção 

O Titular pode solicitar a correção 
de suas informações quando 

estiverem incompletas, inexatas ou 
desatualizadas. 

 
Todos os Tratamentos 
de Dados Pessoais 

Direito à 
Eliminação  

O Titular poderá solicitar a 
eliminação de seus Dados Pessoais 

quando forem desnecessários, 
excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na 
LGPD, respeitadas as obrigações 

legais e regulatórias nos seguintes 
casos: 

- Os Dados já não são necessários 
para os fins aos quais foram 

inicialmente coletados ou tratados; 
- Seus Dados são objeto de um 

tratamento 
ilícito; 

- Seus dados devem ser apagados 
para cumprir uma obrigação legal. 

 
Em caso de pedido de eliminação de 
seus Dados, a Relevanc manterá, se 

necessário, para cumprir suas 
obrigações legais, contábeis e 

fiscais. 

 

Todos os Tratamentos 
de Dados Pessoais, salvo 
quando para cumprir 
obrigação legal ou 
Regulatória 

 
 
 
 

Direito 
à oposição 

O Titular pode opor-se ao 
Tratamento realizado com 

fundamento em uma das hipóteses 
de dispensa de consentimento. 

 
Caso você não esteja interessado  na 
prospecção telefônica, você também 

poderá se opor ao uso do seu número 
de telefone pelos parceiros da 

Relevanc, registrando-se 
gratuitamente no site www.bloctel.fr . 

 
Caso você não esteja interessado na 

 
Os Tratamentos 
baseados em nossos 
interesses legítimos 
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prospecção por e-mail, é também 
possível modificar ou cancelar a 

subscrição das newsletters clicando 
no hyperlink "Cancelar assinatura" 

presente em cada newsletter. 
 

Se você não está interessado na 
prospecção por SMS, você também 
pode cancelar a assinatura através 
do envio da menção « STOP SMS » 

para 36007. 

Direito à 
portabilidade 

O Titular poderá requerer a 
portabilidade dos seus dados a 
outro fornecedor de serviço ou 
produto, mediante requisição 

expressa, de acordo com a 
regulamentação da ANPD, 

observados os segredos comercial e 
industrial 

Todos os Tratamentos
 de Dados Pessoais 

Direito de 
revogação do 

consentimento. 

O titular a qualquer momento 
poderá solicitar a revogação do 

consentimento fornecido 
anteriormente para tratamento dos 
seus dados pessoais, salvo quando a 

manutenção for decorrente de 
obrigação legal ou regulatória. 

 
Note que a retirada do seu 

consentimento não afetará a 
legalidade do tratamento realizado 

antes de sua remoção. 
 

Tratamento com base no 
seu consentimento 

Direitos de 
denúncia 

O titular poderá realizar reclamação 
perante a ANPD desde que 
comprovada pelo titular a 

apresentação de reclamação ao 
controlador que não foi solucionada 
no prazo estabelecido, na forma do 

art. 55-J, V, LGPD 

Todos os 
processamentos de 
Dados pessoais 

Direito à 
Anonimização 
ou bloqueio  

O Titular pode requerer a 
anonimização, ou o bloqueio (para 

determinadas finalidades). 

 Todo o tratamento de 
dados pessoais 

Direito à 
Informação 

O Titular pode requerer 
informações sobre o Tratamento de 

seus Dados Pessoais. 

   Todo o tratamento de 
dados pessoais 

Direito à 
Informação 
sobre não 

O Titular pode indagar quais são as 
consequências caso ele não 

consinta com o Tratamento de seus 

   Todo o tratamento de 
dados pessoais 
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fornecimento 
do 

consentimento 

Dados Pessoais. 

 
 

PARTIE 8 - COOKIES 
 
Esta seção é dedicada à nossa Política de Gestão de Cookies, para que você saiba mais sobre a 
origem e uso da informação de navegação tratada em virtude do seu acesso ao nosso site e dos 
nossos parceiros. 
 
8.1. O QUE É UM COOKIE? 

 
São pequenos arquivos de texto armazenados em cada dispositivo para garantir a segurança do 
ambiente virtual, para ajudar a melhorar a funcionalidade ou adaptar informações para fornecer 
aos usuários dos sites maior relevância, cuja autorização, consentimento de coleta e as 
preferências em relação à utilização de cookies, deverão ser concedida pelos usuários do site 
antes mesmo de acessá-los. 
 
Isso significa que por ocasião da consulta do site da RelevanC, pode ser necessário arquivar em 
seu terminal (computador, smartphone, tablet), através de seu navegador, um arquivo de texto. 
Este arquivo de texto é um cookie e permitirá à RelevanC, durante o período de validade ou de 
registro de cookies, de identificar seu dispositivo durante suas próximas visitas ao nosso site.  
 
Somente quem autorizou o cookie é capaz de ler ou de modificar a informação contida neste 
cookie. 
 
Nesse sentido, abaixo você encontrará as informações relativas aos cookies que podem ser 
armazenados em seu dispositivo pela RelevanC ou por terceiros, bem como os meios que devem 
ser adotados para a interrupção de armazenamento desse cookie e coleta das suas informações. 
 

8.2. PARA QUE SERVEM OS COOKIES? 
 
Existem várias categorias de cookies, algumas das quais são emitidas diretamente pela Relevanc 
e seus fornecedores, outros podem ser emitidos por empresas terceiras. 
 
8.2.1 Cookies colocados no Website www.relevanc.com 

Utilizamos cookies essenciais em nosso site.  

Estes cookies são essenciais para a sua navegação e rejeitá-los pode dificultar a navegação em 
nosso site. Estes cookies também são necessários para rastrear a atividade da Relevanc, podendo 
ser instalados no seu dispositivo pela Relevanc ou pelos seus prestadores de serviços. 

 

8.2.2 Os cookies emitidos pela Relevanc e seus prestadores de serviços em sites parceiros 
 
a. Cookies de Análise e de Personalização 
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Coletamos informações através de cookies colocados em sites parceiros, chamados de cookies 
“De Análise e de Personalização”.  
 
Estes cookies não são essenciais para a sua navegação, mas podem, por exemplo: facilitar suas 
pesquisas, otimizar suas experiências de compras, e para nós: melhor direcionar suas expectativas, 
para melhorarmos a nossa oferta ou para otimizarmos o funcionamento do nosso site. 
 
b. Cookies de Marketing 
 
Estes Cookies podem ser utilizados nos espaços publicitários dos sites parceiros. 
 
Estes cookies tem como objetivo apresentar as ofertas e anúncios mais relevantes possíveis. Para 
isso, a tecnologia de cookies permite exibir, em tempo real, o conteúdo mais adaptado aos seus 
interesses deduzidos de sua recente navegação em um ou mais sites. 
 
Você pode preferir ver ofertas e anúncios que lhe interessam ao invés de conteúdos que não lhe 
são interessantes. Do mesmo modo, a RelevanC, tal como os anunciantes, deseja ver as ofertas e 
anúncios difundidos aos usuários de Internet cujo interesse lhes sejam suscetíveis. 
 
A RelevanC desenvolve igualmente uma atividade de gestão da publicidade e como parte desta 
atividade, é cobrado pelos anunciantes a transmissão de seus anúncios em espaços publicitários 
de outros sites. 
 
Estes conteúdos publicitários (gráficos, animações, vídeos, etc.) podem conter cookies emitidos 
pela Relevanc, pelos seus prestadores de serviços ou por terceiros que vinculem a RelevanC a um 
cookie de conteúdo publicitário de determinado anunciante. 
 
c. Cookies emitidos por empresas terceiras 
 
Como parte da atividade da RelevanC de gestão de publicidade, os conteúdos de publicidade 
(gráficos, animações, vídeos, etc.) divulgados em nossos espaços publicitários podem conter 
Cookies emitidos por terceiros sendo: (i) do próprio anunciante do conteúdo publicitário; ou (ii) 
de uma empresa de terceiros em favor do anunciante (agência de consultoria de comunicação, 
empresa de medição de desempenho, provedor de publicidade alvo, etc.). 
 
É possível que os cookies emitidos por esses terceiros possam, durante o prazo de retenção destes 
cookies, (i) veicular publicidade em todos os lugares reservados para publicidade de terceiros; (ii) 
contar o número de anunciantes de publicidade de conteúdo de divulgação através de nossos 
espaços publicitários, para identificar as propagandas assim apresentado e o número de usuários 
que clicaram em cada anúncio, permitindo-lhes calcular o desempenho e compilar estatísticas, e 
(iii) reconhecer o dispositivo durante a sua navegação após acesso em qualquer outro site ou 
serviço no qual os anunciantes ou terceiros emitam igualmente cookies e, quando for o caso, 
adaptar esses sites e serviços de terceiros ou os anúncios que eles divulgam, para a navegação de 
seu terminal. 
 

8.3. GESTÃO DOS COOKIES  
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O registro de um cookie em seu terminal somente ocorrerá após o seu consentimento, sendo 
facultado a você a configuração do seu sistema de navegação, de modo que os cookies sejam (i) 
aceitos e armazenados no seu terminal ou, pelo contrário, (ii) rejeitados. 
 
Se o software do seu navegador estiver definido para aceitar o armazenamento de cookies no seu 
terminal, os cookies incorporados nas páginas e conteúdos que consultou serão guardados 
sistematicamente no seu terminal. 
 
Você pode configurar seu software de navegação para que (i) a aceitação ou a recusa de cookies 
seja oferecida a você de vez em quando, antes que um cookie seja salvo; ou (ii) recuse 
automaticamente o registro de cookies em seu terminal. 
 
Atenção: Qualquer configuração que você realize no seu navegador em relação à aceitação ou a 
recusa de cookies poderá modificar a sua navegação na Internet e as suas condições de acesso a 
determinados serviços que exigem o uso desses mesmos cookies. Isso significa que se você 
escolher recusar o registo de "cookies" no seu dispositivo ou se você excluir aqueles já 
armazenados, a RelenvanC não terá qualquer responsabilidade pelas consequências relacionadas 
ao funcionamento deficiente de nossos serviços. 
 
 
A configuração de cada sistema de navegação é diferente e geralmente é descrito no menu de 
ajuda do seu sistema de navegação como você poderá mudar suas opções de cookie. Seguem:  
 

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet- 
explorer-delete-manage-cookies 

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
- Google Chrome: 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
- Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042 
- Opera : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
- Adobe (cookies flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html 

 
 
Para tanto, será necessário que visite estes sites a partir de cada navegador e dispositivo em que 
deseja cancelar a sua participação nas atividades de segmentação de anúncios, uma vez que as 
ferramentas utilizadas podem depender de cookies. Ainda, poderá ser necessário visitar esses 
sites novamente para redefinir suas preferências caso você exclua seus cookies. 
 
 
PARTE 9 - MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
 
A Relevanc adotará, nos termos da LGPD, medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas 
a proteger os 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, implementando, caso verifiquem-se necessários, meios de segurança adicionais adequados 
aos padrões técnicos dispostos futuramente pela ANPD. 
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Todos os Dados Pessoais fornecidos terão seu acesso limitado aos agentes qualificados e 
devidamente autorizados para tratá-los, em estrito acordo com as finalidades mencionadas nessa 
Política e mesmo após o término de seu Tratamento, a Relevanc compromete-se a comunicar à 
ANPD e ao Titular da ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou 
dano relevante aos Titulares. 
 
 
PARTE 10 - INFORMAÇÕES DO ENCARREGADO 
 
Se houver dúvidas e solicitações em relação à Privacidade e Proteção de Dados, entre em contato 
com o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da RelevanC, via e-mail: mes-
droits@relevanc.com. 
 
 

PARTE 11 - REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DA POLÍTICA 
 
Esta política será atualizada sempre que necessário para satisfazer os requisitos dos regulamentos 
aplicáveis em matéria de proteção de Dados. Será revisto, no mínimo, de três em três anos. 
 

Versão: 04 de junho de 2021 
 


