POLÍTICA DE USO E PRIVACIDADE
A Potencial Petróleo Ltda, sediada na Avenida das Araucárias nº 5400, chapada, CEP:
83707-754, inscrita no CNPJ/MF sobº 80.795.727/0001-41 (“Potencial”)se preocupa
com a questão da privacidade e deseja que você se familiarize com a maneira como
coletamos, usamos e/ou divulgamos informações. Ao utilizar esta página, estará
concordando com os termos e condições desta política de uso e privacidade e autoriza
a Potencial a coletar, processar e armazenar seus dados para os fins descritos nesta
política.

COLETA DE INFORMAÇÕES E / OU DADOS
Informações fornecidas por você:
Algumas áreas do Site podem solicitar que forneça informações pessoais para, assim,
poder se beneficiar das opções especificadas (como assinaturas de boletins
informativos, dicas / orientações ou processamento de pedidos) ou para participar de
uma atividade específica (como concursos ou promoções). Você será informado sobre
quais informações são obrigatórias e quais são opcionais.
Poderemos combinar as informações enviadas com outras informações que já
coletamos, seja através da Internet ou de outros meios. Nós podemos também
combinar as informações com outras que recebemos de outras fontes, tais como
outras campanhas (incluindo as informações de seus perfis de redes sociais
disponíveis).
Coleta e uso passivos de informações
Coletamos informações de outras fontes legítimas com o objetivo de lhe proporcionar
nossos produtos e serviços. Essas fontes incluem agregadores de dados de terceiros,
parceiros promocionais da Potencial, fontes públicas e sites de redes sociais de
terceiros. Essas informações podem incluir:
- Informações de contato pessoal; e

- Quaisquer dados pessoais que sejam parte de seu perfil em uma rede social de
terceiros (p.ex., Facebook) e que você permita que a rede social de um terceiro
compartilhe (p.ex., nome, endereço de e-mail, sexo, aniversário, cidade, foto do perfil,
ID de usuário, lista de amigos). Você pode aprender mais sobre esses dados que
podemos obter visitando o Site da rede social do terceiro.
Também podemos receber dados pessoais sobre indivíduos quando adquirimos outras
companhias.
DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS
A Potencial Petróleo Ltda não solicita ou coleta, intencionalmente, dados de crianças
abaixo de 13 anos de idade. Se foram coletados acidentalmente dados pessoais de
uma criança abaixo dos 13 anos, removera os dados pessoais dessa criança se seus
registros imediatamente;

COMO PROTEGEMOS E ARMAZENAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Ao longo desta política, usamos o termo “informações pessoais” para descrever
informações que possam ser associadas a uma determinada pessoa e possam ser
usadas para identificar essa pessoa. Nós não consideraremos como informações
pessoais as informações que devem permanecer anônimas, para que elas não
identifiquem um determinado usuário. Armazenamos e processamos suas informações
pessoais em nossos computadores e as protegemos sob medidas de proteção físicas,
eletrônicas e processuais. Usamos proteções de computador, como firewalls e
criptografia de dados, aplicamos controles de acesso físico a nossos prédios e arquivos
e autorizamos o acesso a informações pessoais apenas para os funcionários que
precisem delas para cumprir suas responsabilidades profissionais.

Como usamos as informações pessoais que coletamos:
Eventualmente podemos solicitar que, voluntariamente, nos forneça algumas
informações pessoais (como por exemplo, nome, endereço, telefone, e-mail etc.).
Geralmente, estas informações são solicitadas quando deseja se cadastrar no site da
Potencial. Ao preencher o cadastro e navegar em nosso site, você está consentindo
expressamente às condições deste Termo. Nós utilizamos as informações coletadas,
seja via preenchimento ou conclusão do cadastro, para fornecer e aprimorar a
qualidade de nossos serviços de entretenimento, processar transações e enviar avisos
sobre suas transações, comunicar ofertas especiais e benefícios, além de facilitar,
customizar e melhorar a sua navegação neste site. A Potencial não é responsável pelas
informações pessoais fornecidas e confiamos que todas elas sejam verdadeiras. Para
alguns serviços, podemos dar a você a oportunidade de desativar a combinação dessas
informações. Em nenhuma hipótese as suas informações pessoais ou informações
sobre os acessos realizados serão reveladas ou comercializadas a terceiros, a menos
que a Potencial seja obrigada a fazê-lo mediante ordem judicial ou no estrito
cumprimento de dever legal ou, ainda, mediante autorização de seus titulares.

MARKETING
Não vendemos nem alugamos suas informações pessoais para terceiros para fins de
marketing sem seu consentimento explícito. Podemos combinar suas informações com
as informações que coletamos de outras empresas e usá-las para melhorar e
personalizar nossos serviços, conteúdo e publicidade.

PROMOÇÕES COMERCIAIS
Periodicamente, poderemos oferecer promoções comerciais em nosso site. Se você
participar de uma promoção em nosso site, você terá de fornecer informações
pessoais de identificação, como seu nome, endereço, e/ou e-mail, para que possamos
entrar em contato com você, caso seja o vencedor. Verifique no regulamento da

respectiva promoção comercial as disposições sobre o uso e coleta dos seus dados
pessoais. Pedimos, também, que revise as regras da promoção/concurso com muito
cuidado. Elas podem conter informações importantes sobre como nós e nossos
patrocinadores utilizam as suas informações pessoais de identificação. Para evitar
conflitos entre as regras de uma promoção e esta política de privacidade, as regras
aplicadas a um concurso ou promoção em particular sempre prevalecem.
"COOKIES"
Para fazer com que o nosso site atenda melhor às suas necessidades, desde já
concorda e tem ciência de que nós utilizamos um recurso padrão encontrado em seu
navegador de Internet, chamado "cookie", para individualizar a navegação de cada
usuário. Por conta disso, um número de identificação anônimo e aleatório fica
registrado em seu computador. Os "cookies" não identificam o usuário. Identificam
apenas o computador usado para acessar os nossos sites. Os "cookies" não podem ler
os dados de seu disco rígido. Nós não ligamos as informações dos "cookies" com as
informações pessoais de identificação dos usuários. Utilizamos "cookies" para
relembrar informações pessoais quando você utiliza o site, para acompanhar o
andamento de promoções e concursos, bem como para facilitar e agilizar o
preenchimento de formulários. A nossa meta nestes casos é fazer com que a sua
experiência com a Potencial seja mais conveniente e pessoal. Os "cookies" também são
utilizados para controlar o número de vezes que você visualiza um determinado
anúncio, acessa anúncios relacionados aos seus interesses e mede a efetividade de
campanhas publicitárias. Para navegar sem a utilização de "cookies" você pode
configurar o seu browser para rejeitar todos os “cookies”, ou você pode configurar o
seu computador para lhe informar quando um "cookie" é baixado.

ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Potencial se reserva o direito de modificar essa política a qualquer tempo. A
Potencial leva em consideração a privacidade e pretende estar sempre à frente nos
assuntos de política de privacidade e proteção, em consonância com a legislação

brasileira em vigor. De tempos em tempos a Potencial atualizará sua política de
privacidade divulgada nesta página, em consonância com a lei vigente. Você deverá
revisitar esta página para conferir quaisquer atualizações ou alterações.

CONTATE-NOS
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão sobre esta Política de Uso e Privacidade, por
favor, contate-nos pelos meios disponíveis abaixo:
Através de e-mail: supervisor.mkt@potencial.net.br
Por telefone: 41 2104-1850

