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Este termo é o nosso compromisso de respeito à sua Privacidade e a                      

Segurança com a qual tratamos suas informações aqui na CASANOVA. 

Nossa loja é reconhecida em Linhares e região pelo elevado padrão de 

nossos produtos e excelência no atendimento de nossa clientela. 

Temos a consciência de que nossa reputação exige profissionalismo,              

vanguarda e o cumprimento de nossas obrigações legais. Para além de 

móveis, vendemos realização de sonhos e para isso, muitas vezes a conexão 

com nossos clientes faz com que tenhamos acesso a informações                         

protocolares e também pessoais, sensíveis que precisamos zelar, tanto pela 

reputação de nosso trabalho, quanto pela exigência da nova Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

Por isso, dedique um pouco de sua atenção para que você saiba como                     

tratamos suas informações na  CASANOVA. 

A primeira loja de móveis e decorações do Norte do ES a estar em                      

Compliance com as exigências da LGPD



QUAIS INFORMAÇÕES COLETAMOS?

Quando você tem contato com algum de nossos colaboradores, é necessário 
que informações suas sejam coletadas para que o trabalho seja realizado.

As informações básicas que coletamos são: 

- Seu nome

- CPF / RG

- Estado Civil

- Endereço

- Telefones (Fixo / Celular) / Email 
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Eventualmente é necessário que informações mais sensíveis sejam coletadas, 
tais como:

- Informações Financeiras (comprovantes
de renda)

- Imagens / fotos e vídeos suas, de seus 
ambientes;

- Dados de Cartão de Crédito ou Métodos
de Pagamento

que coletamos são: 



QUAL A FINALIDADE DE COLETARMOS ESTES DADOS?
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Essas informações podem chegar na CASANOVA da seguinte forma:

- Presencialmente: quando você vai até a nossa loja e entrega aos nossos
colaboradores as informações que solicitamos;

- Meios Digitais: quando você envia e-mails ou whatsapp para nossa equipe com
fotografias e imagens de documentos que solicitamos. 

Compreenda que as informações que solicitamos são indispensáveis para                  

que a venda se concretize e seu produto seja devidamente entregue. É com elas 

que elaboramos os pedidos, orçamentos, contratos, projeto de ambientes, 

aprovação de crédito. A adequação dos produtos ao seu ambiente, a                    

composição de cores, tamanhos, medições.  

As suas informações cadastrais são necessárias 

para mantermos contato com você, entregar 

seu produto nos endereços corretos e também 

para passar-lhe orientações futuras ou mesmo 

ajustar eventuais pendências financeiras com 

nossa loja.

Se você vier a nossa loja, é possível que algumas imagens de vídeo                               

monitoramento sejam coletadas. Essas imagens são para a segurança de   

nossos clientes e colaboradores, e apenas possuem acesso os sócios                          

administradores da Casanova Flaviano Matos Ruy, Luciano Matos Ruy e                

Jefferson Arildo de Oliveira. 
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QUEM TEM ACESSO A ESTAS INFORMAÇOES
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Eventualmente também poderemos utilizar as informações que temos sobre 

você para lhe ofertar produtos condizentes com seu perfil, preferências e gostos. 

Desde já nos comprometemos que quando o fizermos, teremos o cuidado de 

não compartilhar suas informações com nenhuma pessoa ou entidade fora da 

Casanova, salvo se você autorizar. 

É possível ainda que utilizemos seus dados cadastrais para enviar-lhe novidades 

sobre a loja CASANOVA. 

Temos plena consciência de que estas 

informações são muito delicadas e do 

quão importante é protege-las, tanto 

externamente, quanto internamente. 

Por isso, tomamos o cuidado de criar 

regras e procedimentos internos aqui 

na CASANOVA  que garantem que 

apenas os nossos colaboradores            

possuam acesso aos dados que você 

nos confiar. 

Utilizamos sistemas de segurança tecnológica que ampliam a proteção de dados 

dos clientes. Internamente, estabelecemos rotinas em que determinam a                 

hierarquia de acesso entre vendedores, entregadores, administrativo, sócios, 

limitando o acesso de informações apenas aos colaboradores que dela                         

efetivamente precisem fazer uso. 
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ARMAZENAMENTO
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Utilizamos sistemas de segurança tecnológica que ampliam a proteção de dados 

dos clientes. Internamente, estabelecemos rotinas em que determinam a                 

hierarquia de acesso entre vendedores, entregadores, administrativo, sócios, 

limitando o acesso de informações apenas aos colaboradores que dela                         

efetivamente precisem fazer uso. 

Nós também solicitamos a remoção e promovemos a exclusão de acesso           

dos dados de qualquer conteúdo de nossos clientes dos dispositivos dos             

colaboradores que, por alguma razão, sejam desligados de nossa equipe. 

Suas informações não são compartilhadas 

com nenhum parceiro ou profissional que 

não esteja diretamente vinculado ao 

quadro da CASANOVA. 

Exigimos ainda de todos os nossos                  

parceiros (Contadores, Advogados, TI e 

demais serviços terceirizados) que                

estejam adequados ou em fase de              

adequação às exigências da LGPD. Nenhum parceiro tem acesso a qualquer  

informação da empresa ou de nossos clientes sem assumir este compromisso 

por escrito conosco. 

A CASANOVA armazena suas informações em sistemas que utilizam                        

criptografia, chaves de acesso e proteção. Utilizamos armazenamento, locais e 

em nuvem, que seguem a mesma confiabilidade de proteção, e garantindo a          

rastreabilidade de acessos.

 

Todos os seus dados ficam conosco por até 10 (dez) anos após coletados ou 

após o último dia de expiração das obrigações dos contratos que eventualmente 

tivermos estabelecidos. 
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EXCLUSÃO

DPO
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Por exemplo, se você comprou em Março e seu último pagamento foi em 

Dezembro, será a partir desta data que este prazo irá contar. 

Em algum momento as informações que coletamos sobre você sairão de nossos 

sistemas e serão definitivamente excluídas, seguindo protocolos de segurança.

 

A exclusão ocorrerá em até 10 anos do último ato praticado entre você e a              

CASANOVA.

Depois disso, nosso TI promoverá a “deleção” destas informações, registrando 

data, hora e profissional responsável pela exclusão. 

Não haverá a necessidade de te comunicarmos sobre esta medida. 

Se  você  tiver  a  necessidade  de  requisitar 

qualquer  informação  adicional  sobre  como  suas

informações  são  tratadas  aqui  na  empresa,  envie

um  email  para dpo@casanovavirtual.com.br .  O 

nosso  Encarregado  de  Proteção  de  Dados  é  a

LUCIANO  MATOS  RUY   e  ela  está  apta  a  te

fornecer todas as informações que necessitar.
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Não haverá a necessidade de te comunicarmos sobre esta medida. 

Se você tiver a necessidade de requisitar                    

qualquer informação adicional sobre como suas 

informações são tratadas aqui na empresa, envie 

dpo@casanovavirtual.com.br . O 

nosso Encarregada de Proteção de Dados é a          

LUCIANO MATOS RUY  e ela está apta a te                 
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Mais do que uma mera declaração de intenções, a CASANOVA está                            

efetivamente engajada em criar rotinas e procedimentos internos para o                

cumprimento de tudo o que te prometemos neste documento. 

Contratamos profissionais, consultoria, realizamos treinamentos, modificamos 

documentos, sistemas e rotinas para ampliar a segurança de suas informações. 

Como o mundo e os negócios são muito dinâmicos, pode haver a necessidade 

da alteração deste acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que 

consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar 

sempre atualizado.

Se tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a Política de Privacidade da    

Casanova , por favor, entre em contato com nosso atendimento a clientes pelo 

e-mail dpo  inserindo as palavras “Política de Privacidade” no campo “Assunto.”e-mail dpo  inserindo as palavras 
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