
Política de privacidade e processamento de dados pessoais 

 

20 de setembro de 2022 

Esta política de privacidade e processamento de dados pessoais rege o processamento e uso de 

dados pessoais e outros dados do site da Bueno Ltda. (doravante denominado Operador). A versão atual 

desta Política de Privacidade está constantemente disponível para revisão e publicada na Internet em: 

https://amoguru.com. 

Ao transferir dados pessoais e outros para o Operador por meio do Site, o Usuário confirma seu 

consentimento para o uso dos dados especificados nos termos estabelecidos nesta Política de 

Privacidade. 

Caso o Usuário não concorde com os termos desta Política de Privacidade, fica obrigado a deixar 

de utilizar o Site. 

A aceitação incondicional desta Política de Privacidade é o início da utilização do Site pelo 

Usuário. 

 

1. TERMOS 

Site - um site localizado na Internet em https://amoguru.com. 

Todos os direitos exclusivos sobre o Site e seus elementos individuais (incluindo software, design) 

pertencem integralmente ao Operador. A transferência de direitos exclusivos para o Usuário não é 

objeto desta Política de Privacidade. 

Usuário - uma pessoa que usa o Site. 

Legislação significa a lei aplicável da China. 

Dados pessoais - dados pessoais do Usuário, que o Usuário fornece no processo de uso da 

funcionalidade do Site. 

Dados - outros dados sobre o Utilizador (não incluídos no conceito de Dados Pessoais dados). 

Serviço(s) - serviços prestados pelo Operador com base em contrato. 

 

2. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O Operador coleta e armazena apenas os dados pessoais que necessários para a prestação de Serviços 

pelo Operador e interação com o Usuário. 

 Os dados pessoais podem ser utilizados para as seguintes finalidades: prestação de Serviços ao 

Utilizador; 

identificação do Usuário; interação com o Usuário; 



envio ao Usuário de materiais publicitários, informações e solicitações de; 

realização de estudos estatísticos e outros;  

O Operador também trata os seguintes dados: 

Nome de usuário; 

Endereço de e-mail (E-mail); 

Os dados da conta Kommo são necessários para que os widgets funcionem. 

 

3. PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E OUTROS 

A Operadora se compromete a usar os Dados Pessoais de acordo com as leis da China e os documentos 

internos da Operadora. 

No que diz respeito aos Dados Pessoais e demais Dados do Utilizador, é mantida a sua 

confidencialidade, exceto quando os dados especificados estiverem publicamente disponíveis. 

O Operador tem o direito de manter uma cópia de arquivo dos Dados Pessoais. 

O Operador tem o direito de transferir Dados Pessoais e Dados do Usuário sem o consentimento do 

Usuário para as seguintes pessoas: 

a órgãos estatais, incluindo órgãos de inquérito e investigação, e governos locais, mediante solicitação 

fundamentada; 

em outros casos expressamente previstos pela legislação vigente da China. 

O Operador tem o direito de transferir Dados Pessoais e Dados a terceiros não especificados nesta 

Política de Privacidade nos seguintes casos: 

O usuário expressou seu consentimento para tais ações; 

 a transferência é necessária como parte do uso do Site pelo Usuário ou da prestação dos Serviços ao 

Usuário; 

O Operador realiza o processamento automatizado de Dados Pessoais dados. 

 

4. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O Operador realiza a proteção adequada de dados pessoais e outros de acordo com a lei e toma as 

medidas organizacionais e técnicas necessárias e suficientes para proteger os dados pessoais. 

As medidas de proteção aplicadas, entre outras coisas, permitem proteger os Dados Pessoais de acesso 

não autorizado ou acidental, destruição, modificação, bloqueio, cópia, distribuição, bem como de outras 

ações ilegais de terceiros com eles. 

 



 

5. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Esta Política de Privacidade e o relacionamento entre o Usuário e o Operador decorrente da aplicação 

da Política de Privacidade estarão sujeitos à lei chinesa. 

Todas as possíveis controvérsias oriundas deste Contrato serão resolvidas de acordo com a legislação 

vigente no local de registro da Operadora. 

Antes de recorrer ao tribunal, o Usuário deve cumprir o procedimento obrigatório de pré-julgamento e 

enviar a reclamação relevante ao Operador por escrito. O prazo para resposta a uma reclamação é de 30 

(trinta) dias úteis. 

Se, por um motivo ou outro, uma ou mais disposições da Política de Privacidade forem consideradas 

inválidas ou inexequíveis, isso não afetará a validade ou aplicabilidade das demais disposições da 

Política de Privacidade. 

O Operador tem o direito de, a qualquer momento, alterar a Política de Privacidade (no todo ou em 

parte) unilateralmente sem acordo prévio com o Usuário. Todas as alterações entram em vigor a partir 

do momento em que são publicadas no Site. 

O Usuário se compromete a monitorar de forma independente as mudanças na Política de Privacidade, 

revisando a versão atual. 

Todas as ofertas Quaisquer preocupações ou perguntas sobre esta Política de Privacidade devem ser 

relatadas para info@amoguru.com. 


