ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: janeiro de 2018
A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA EXPERIÊNCIA DE DESIGN DE BEBIDAS
A The Coca-Cola Company e suas afiliadas (também referidas coletivamente como "nós" e "nosso") estão
preocupadas com as questões de privacidade e querem que você esteja familiarizado com a maneira com
a qual coletamos, usamos e divulgamos as informações. Esta Política de Privacidade descreve nossas
práticas com relação às informações coletadas por meio de atividades vinculadas a esta Política de
Privacidade, incluindo websites (nossos "Websites") e quaisquer outros sites móveis, aplicativos, widgets
e outros recursos móveis interativos (coletivamente, nossos "Aplicativos"), através de outros serviços que
podem ser oferecidos por nós relacionados aos nossos Websites e Aplicativos, como programas de
recompensas, através de nossas páginas oficiais de mídia social controladas por nós (nossas "Páginas
de Mídia Social"), e também através de mensagens de e-mail em formato HTML enviadas por nós
(coletivamente, incluindo as Páginas de Mídia Social, Aplicativos e Websites, os "Sites"). Ao nos fornecer
suas Informações Pessoais, você concorda com os termos e condições desta Política de Privacidade.
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Informações Pessoais que podemos coletar
"Informações Pessoais" são as informações que identificam uma pessoa como indivíduo, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Sobrenome
Endereço (incluindo endereços de cobrança e envio)
Telefone (incluindo os números de telefone residencial e de celular)
E-mail
Número do cartão de crédito e de débito
Foto do perfil
ID da conta de mídia social
País de residência

Em alguns casos, usamos serviços de pagamento de terceiros para processar as compras e/ou coletar
doações feitas pelos Sites. Nesses casos, suas Informações Pessoais podem ser coletadas por este
terceiro e não por nós, e estarão sujeitas à política de privacidade do terceiro e não à nossa Política de
Privacidade. Não temos controle e não somos responsáveis pelo uso ou divulgação de suas Informações
Pessoais por este terceiro.
Se você enviar qualquer Informação Pessoal relativa a outras pessoas para nós ou para nossos
prestadores de serviços em relação aos Sites, você declara que tem autoridade para fazê-lo e para nos
permitir usar as informações de acordo com esta Política de Privacidade.
Como podemos coletar as Informações Pessoais
Nós e nossos provedores de serviços podemos coletar Informações Pessoais de diversas maneiras,
incluindo:
•
•
•
•

Através dos Sites: Podemos coletar Informações Pessoais através dos Sites, por exemplo,
quando você se cadastra para receber um boletim informativo ou realiza uma compra.
Off-line: Podemos coletar Informações Pessoais quando você está off-line, por exemplo, quando
você entra em contato com o atendimento ao cliente.
Rastreamento on-line: Como nós não rastreamos os usuários do nosso Site ao longo do tempo
e em websites de terceiros, não respondemos a sinais de não rastrear do navegador.
De outras fontes: Podemos receber suas Informações Pessoais de outras fontes, como bancos
de dados públicos; parceiros de marketing em comum; plataformas de mídia social; de pessoas
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relacionadas a você ou com as quais está conectado em plataformas de mídia social, e também
de outros terceiros. Por exemplo, se você optar por conectar sua conta de mídia social à sua conta
do Website, determinadas Informações Pessoais de sua conta de mídia social serão
compartilhadas conosco, podendo incluir Informações Pessoais que façam parte do seu perfil ou
do perfil dos seus amigos.
Na extensão permitida pela lei aplicável, as Informações Pessoais fornecidas por você através dos Sites
podem ser combinadas com Informações Pessoais e Outras Informações que você nos fornecer (por meios
on-line ou off-line), que estejam disponíveis ao público ou que, de outra forma, possamos obter on-line ou
off-line.
Como podemos usar as Informações Pessoais
Na extensão permitida pela lei aplicável, podemos usar as Informações Pessoais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

para responder às suas dúvidas e atender a suas solicitações, e também para lhe enviar boletins
informativos ou para responder a suas perguntas e comentários.
para lhe enviar informações administrativas, por exemplo, informações relacionadas aos Sites e
alterações em nossos termos, condições e políticas. Como essas informações podem ser
importantes para o seu uso dos Sites, não é possível optar por não receber essas comunicações.
para concluir e preencher sua compra e/ou sua doação, por exemplo, para processar seus
pagamentos, para que seu pedido seja entregue a você, para que possamos nos comunicar com
você com relação a sua compra e fornecer a você o devido atendimento ao cliente.
para fornecer a você atualizações e anúncios relacionados aos nossos produtos, promoções e
programas, e para enviar a você convites para participar de programas especiais.
para entrar novamente em contato com você, caso não tenhamos nos comunicado há algum
tempo.
para enviar a você propagandas/materiais promocionais de qualquer uma de nossas afiliadas e
de nossos parceiros estratégicos e promocionais.
para personalizar sua experiência nos Sites apresentando ofertas e produtos criados sob medida
para você.
para processar recompensas, prêmios e doações, conforme aplicável.
para permitir que você participe de pesquisas, sorteios, promoções com ganhos instantâneos,
concursos e outras promoções e administre essas atividades. Algumas destas atividades têm
regras adicionais que podem conter informações adicionais sobre como usar e divulgar suas
Informações Pessoais, por isso é importante que você leia atentamente as regras adicionais.
para permitir que você envie mensagens para um amigo através dos Sites. Ao utilizar esta
funcionalidade, você está dizendo que tem autorização para usar e nos fornecer o nome, e-mail,
número de telefone ou outras informações de contato do seu amigo.
para permitir que você entre em contato e seja contatado por outros usuários através dos Sites,
conforme permitido pelo Site aplicável.
para permitir que você participe de fóruns, chat, páginas de perfil, blogs e outros serviços nos
quais você possa postar informações e materiais (incluindo as nossas Páginas de Mídia Social).
para permitir que você participe de redes sociais, incluindo feeds de mídia social ao vivo.
para os nossos propósitos empresariais, como análise e gerenciamento dos nossos negócios,
pesquisas de mercado, auditorias, desenvolvimento de novos produtos, melhoria dos nossos
Sites, melhoria dos nossos serviços e produtos, identificação de tendências de uso, determinação
da eficácia das nossas campanhas promocionais, adaptação da experiência e conteúdo dos Sites
com base em suas atividades anteriores nos Sites, avaliação da satisfação do cliente e a prestação
de serviços ao cliente (incluindo a solução de problemas relacionados aos problemas do cliente).
como acreditamos ser necessário ou apropriado: (a) sob a lei aplicável, incluindo leis fora do seu
país de residência; (b) para cumprir com processos legais; (c) para responder a solicitações de
autoridades públicas e governamentais, incluindo autoridades públicas e governamentais fora do
seu país de residência; (d) para fazer vigorar nossos termos e condições; (e) para proteger nossas
operações ou as de qualquer uma de nossas afiliadas; (f) para proteger os nossos direitos,
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privacidade, segurança ou propriedade, e/ou os de qualquer uma de nossas afiliadas, você ou
outros; e (g) para nos permitir buscar soluções disponíveis ou limitar os danos que possamos
sofrer.
Como as Informações Pessoais podem ser divulgadas
Na extensão permitida pela lei aplicável, suas Informações Pessoais podem ser divulgadas:
•

•

•

•

•
•

•

•

para nossas afiliadas com os fins descritos nesta Política de Privacidade. A The Coca-Cola
Company é a parte responsável pela gestão das Informações Pessoais usadas em conjunto (para
ver uma lista de nossas afiliadas acesse
http://www.cocacolacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/unknown/unk
nown/form_10K_2005.pdf).
para os nossos prestadores de serviços de terceiros que prestam serviços como hospedagem de
websites, análise de dados, processamento de pagamentos, atendimento de pedidos, provisão de
infraestrutura, serviços de TI, atendimento ao cliente, serviços de entrega de e-mail,
processamento de cartão de crédito, serviços de auditoria e outros serviços, possibilitando-lhes a
prestação dos serviços.
para os nossos parceiros estratégicos de terceiros com os quais podemos entrar em uma relação
especial. Como estes terceiros usarão suas Informações Pessoais em conformidade com suas
próprias práticas de privacidade, verifique seus websites para obter informações sobre suas
práticas de privacidade.
Em conexão com promoções, por exemplo, os terceiros que são patrocinadores de sorteios,
promoções com ganhos instantâneos, concursos e outras promoções, para fornecer listas dos
nomes e países de residência dos vencedores e/ou para anunciar os nomes dos visitantes nos
Sites (por exemplo, no nosso blog) ou de outra forma, de acordo com as regras aplicáveis à
promoção adequada. Na medida em que os termos e condições das regras relativas ao tratamento
das suas Informações Pessoais entrarem em conflito com esta Política de Privacidade, os termos
e condições das regras prevalecerão.
para identificá-lo a alguém para o qual você envie mensagens através dos Sites.
para você, em fóruns, chat, páginas de perfil e blogs e outros serviços nos quais você possa postar
informações e materiais (incluindo as nossas Páginas de Mídia Social). Observe que qualquer
informação postada ou divulgada por você através destes serviços se tornarão informações
públicas e poderão estar disponíveis para os visitantes nos Sites e para o público em geral.
Pedimos que você tenha muito cuidado ao decidir revelar suas Informações Pessoais, ou
quaisquer outras informações, nos Sites.
se você participar de redes sociais (como se você conectar sua conta de mídia social à sua conta
do Site ou entrar em sua conta do Site a partir da sua conta de mídia social), para os seus amigos
associados à sua conta de mídia social, para outros usuários dos Sites e para o seu provedor de
conta de mídias sociais, no âmbito de sua atividade de rede social. Por exemplo, se você se
registrar nos Sites usando uma conta de mídia social, nós podemos postar uma mensagem de
registro genérica em seu perfil de mídia social, e se você clicar em um botão "curtir" de mídia social
em um Site enquanto estiver registrado em sua conta, suas ações serão transmitidas ao provedor
de mídia social aplicável e podem ficar disponíveis em seu perfil de mídia social. Ao conectar sua
conta de Site e sua conta de mídia social, você nos autoriza a compartilhar informações com o seu
provedor de conta de mídia social e entende que o uso das informações compartilhadas será
controlado pela política de privacidade do site de mídia social. Se não desejar que suas
Informações Pessoais sejam compartilhadas com outros usuários ou com o seu provedor de conta
de mídia social, não conecte sua conta de mídia social com sua conta do Site e não participe das
redes sociais nos Sites.
por você, se você participar de um feed de mídia social ao vivo (que pode ser feito, por exemplo,
ao se referir a nós em seu post de mídia social ou clicando em "curtir" na nossa página em uma
plataforma de mídia social). Se você participar, seu nome de usuário público e foto do perfil podem
ser exibidos nos Sites juntamente com o seu post.
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•
•

a um terceiro, no caso de qualquer tipo de reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão,
transferência ou outra alienação de toda ou parte da nossa empresa, ativos ou ações (incluindo
em relação a qualquer processo de falência ou semelhantes).
como acreditamos ser necessário ou apropriado: (a) sob a lei aplicável, incluindo leis fora do seu
país de residência; (b) para cumprir com processos legais; (c) para responder a solicitações de
autoridades públicas e governamentais, incluindo autoridades públicas e governamentais fora do
seu país de residência; (d) para fazer vigorar nossos termos e condições; (e) para proteger nossas
operações ou as de qualquer uma de nossas afiliadas; (f) para proteger os nossos direitos,
privacidade, segurança ou propriedade, e/ou os de qualquer uma de nossas afiliadas, você ou
outros; e (g) para nos permitir buscar soluções disponíveis ou limitar os danos que possamos
sofrer.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Outras Informações que podemos coletar
"Outras Informações" são quaisquer informações que não revelam sua identidade específica, como:
• Informações do dispositivo e navegador
• Informações de arquivo de registro do servidor
• Informações coletadas por meio de cookies, tags de pixel e outras tecnologias
• Dados de uso do aplicativo
• Informações demográficas e outras informações fornecidas por você
• Informações de localização
• Informações agregadas
Nós podemos usar e divulgar as Outras Informações para qualquer finalidade, exceto quando formos
obrigados a não fazê-lo mediante lei aplicável. Caso sejamos obrigados a tratar as Outras Informações
como Informações Pessoais mediante lei aplicável e, então, em adição aos usos mencionados na seção
"Como podemos coletar Outras Informações" abaixo, nós podemos usar e divulgar as Outras Informações
para todas as finalidades para as quais usamos e divulgamos as Informações Pessoais.

Como podemos coletar Outras Informações
Nós e nossos provedores de serviços de terceiros podemos coletar as Outras Informações de diversas
maneiras, incluindo:
•

•

•

Através do seu navegador ou dispositivo: Determinadas informações são coletadas pela maioria
dos navegadores ou automaticamente através do seu dispositivo, como pelo seu endereço de Controle
de acesso de mídia (MAC), tipo de computador (Windows ou Macintosh), resolução da tela, nome e
versão do sistema operacional, modelo e fabricante do dispositivo, idioma, tipo e versão do navegador
da Internet, provedor de serviços e o nome e versão dos Sites (como o Aplicativo) que você está
usando. Nós usamos estas informações para fins estatísticos e também para garantir que os Sites
estejam funcionando adequadamente.
Através dos arquivos de registro do servidor: Seu "Endereço IP" é um número designado
automaticamente para o computador ou dispositivo que você está usando pelo seu Provedor de
serviços da Internet (ISP). Um Endereço IP é identificado e registrado automaticamente em nossos
arquivos de registro de servidor sempre que um usuário visita os Sites, em conjunto com o horário da
visita e as páginas que foram visitadas. A coleta de Endereços IP é uma prática padrão na Internet e
é feita automaticamente por diversos websites. Nós usamos os Endereços IP para calcular os níveis
de uso dos Sites, ajudar a diagnosticar problemas de servidor e administrar os Sites. Observe que
tratamos os endereços IP, os arquivos de registro de servidor e as informações relacionadas como
Outras Informações, exceto quando formos obrigados a não fazê-lo mediante lei aplicável.
Usando cookies: Os cookies permitem que um servidor da web transfira dados para um computador
ou dispositivo para a manutenção de registros e outras finalidades. Nós usamos cookies e outras
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•

•

•

•

•

•

tecnologias para, entre outras coisas, melhor atender você com informações mais adequadas e para
facilitar seu acesso contínuo e o uso dos Sites. Se você não desejar que sejam coletadas informações
através do uso de cookies, há um procedimento simples na maioria dos navegadores que permite a
você recusar o uso de cookies. Para saber mais sobre os cookies, acesse
http://www.allaboutcookies.org/. Para saber mais sobre o nosso uso dos cookies, consulte a nossa
política de cookies http://www.coca-colacompany.com/our-company/cookie-policy.
Pelo uso da tecnologia Adobe Flash (incluindo Objetos armazenados localmente em Flash
("Flash LSOs")) e outras tecnologias semelhantes: Nós podemos usar os Flash LSOs e outras
tecnologias para, entre outras coisas, coletar e armazenar informações sobre o seu uso dos Sites. Se
você não desejar que os Flash LSOs sejam armazenados em seu computador ou dispositivo, é
possível ajustar as configurações do seu Flash player para bloquear o armazenamento de Flash LSO
usando as ferramentas incluídas no Painel de configurações de armazenamento do website. Você
também pode controlar os Flash LSOs acessando o Painel de Configurações de Armazenamento
Global e seguindo as instruções (que podem incluir instruções que explicam, por exemplo, como excluir
os Flash LSOs existentes (referidos como "informação" no site da Macromedia), como impedir que os
Flash LSOs sejam colocados no seu computador ou dispositivo sem você ter pedido e (para o Flash
Player 8 e posterior) como bloquear os Flash LSOs que não estão sendo fornecidos pelo operador da
página em que você está no momento). Observe que definir o Flash Player para restringir ou limitar a
aceitação de Flash LSOs pode reduzir ou impedir a funcionalidade de alguns aplicativos Flash,
incluindo, potencialmente, aplicativos Flash usados em conexão com os Sites ou nosso conteúdo online.
A utilização de tags de pixel, web beacons, clear GIFs ou outras tecnologias semelhantes: Elas
podem ser utilizadas em algumas páginas de Sites e mensagens de e-mail formatadas em HTML para,
entre outras coisas, monitorar as ações dos usuários de Sites e os destinatários de e-mail, medir o
sucesso das nossas campanhas de marketing e compilar estatísticas sobre o uso de Sites e taxas de
resposta.
Através do uso de um Aplicativo. Quando você fizer o download e usar um Aplicativo, nós e nossos
prestadores de serviços podemos monitorar e coletar dados de uso do Aplicativo, como a data e a
hora que o Aplicativo no seu dispositivo acessa nossos servidores e quais informações e arquivos
foram baixados para o Aplicativo com base no seu número de dispositivo.
De você: Informações, como data de nascimento, sexo, características pessoais, hobbies e
interesses, hábitos de consumo, código postal e seus meios de comunicação preferidos, podem ser
coletadas quando você fornecê-los voluntariamente. A menos que combinadas com Informações
Pessoais, estas informações não identificam pessoalmente você ou qualquer outro usuário dos Sites.
Localização física: Nós podemos coletar a localização física do seu dispositivo, utilizando, por
exemplo, sinais de satélite, torre de telefonia celular ou Wi-Fi. Podemos usar a localização física do
seu dispositivo para fornecer conteúdo e serviços personalizados baseados na sua localização.
Podemos também compartilhar com os nossos parceiros de marketing a localização física do seu
dispositivo, combinado com informações sobre quais anúncios você visualizou e outras informações
que coletamos, para que eles possam fornecer a você um conteúdo mais personalizado e estudar a
eficácia das campanhas publicitárias. Em alguns casos, talvez seja possível que você permita ou
negue tais usos e/ou compartilhamentos da localização do seu dispositivo, mas se você optar por
negar esses usos/compartilhamentos, talvez nós e/ou nossos parceiros de marketing não possamos
fornecer a você os conteúdos e serviços personalizados aplicáveis.
Ao incluir informações: As Informações Pessoais agregadas não identificam pessoalmente você ou
qualquer outro usuário dos Sites (por exemplo, você pode usar as Informações Pessoais para calcular
a porcentagem dos nossos usuários que têm um código de área de telefone específico).

Em alguns casos, podemos combinar as Outras Informações com as Informações Pessoais (como, por
exemplo, combinar seu nome com o seu CEP). Se combinarmos quaisquer Outras Informações com as
Informações Pessoais, as informações combinadas serão tratadas por nós como Informações Pessoais,
na medida em que estejam associadas.
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SITES DE TERCEIROS
Esta Política de Privacidade não aborda e nós não somos responsáveis pela privacidade, informações ou
outras práticas de quaisquer terceiros, incluindo qualquer terceiro que opere qualquer site com os quais
estes Sites contêm um link. A inclusão de um link nos Sites não implica a aprovação do site vinculado por
nós ou por nossas afiliadas.
Em específico, observe que os Sites podem conter um link para websites de comércio eletrônico, incluindo
alguns websites de comércio eletrônico da marca Coca-Cola. Esta Política de Privacidade não controla
nenhum website de comércio eletrônico com os quais os Sites possam conter um link, a menos que um
website tenha um link com esta Política de Privacidade. Quaisquer Informações Pessoais fornecidas por
você através do website de comércio eletrônico estarão sujeitas à Política de Privacidade do site de
comércio eletrônico e não à esta Política de Privacidade. Nós não temos controle e não poderemos ser
responsabilizados pelo uso das informações coletadas através do site de comércio eletrônico.
Além disso, podemos fornecer a você o acesso à funcionalidade de terceiros que permitirá a você postar
conteúdos em suas contas de mídia social. Observe que quaisquer informações fornecidas através do uso
desta funcionalidade são controladas pela Política de Privacidade do terceiro aplicável e não por esta
Política de Privacidade. Nós não temos controle e não poderemos ser responsabilizados pelo uso das
informações fornecidas por você através do uso dessa funcionalidade.
Nós também não nos responsabilizamos pelas práticas e políticas de coleta, uso e divulgação (incluindo
as práticas de segurança de dados) das outras empresas, como Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM
ou qualquer outro desenvolvedor de aplicativos, provedor de aplicativos, provedor de plataforma de mídia
social, provedor de sistema operacional, provedor de serviço wireless ou fabricante de dispositivo, inclusive
em relação a quaisquer Informações Pessoais divulgadas por você a outras empresas através ou em
conexão com os aplicativos ou nossas páginas de mídia social.
CARREIRAS
Os Sites podem incluir um link para a nossa seção Carreiras, que contém informações sobre como é
trabalhar para nós e os métodos de se candidatar para as vagas em nossos escritórios ao redor do mundo.
Quaisquer Informações Pessoais enviadas nesta seção dos Sites ou para os e-mails listados nesta parte
dos Sites, serão controladas pela nossa Política de envio de Currículo/CV http://www.cocacolacompany.com/careers/
FORNECEDORES RELACIONADOS A PROPAGANDA DE TERCEIROS
Observe que nossos fornecedores relacionados à propaganda de e-mail ou on-line podem usar tags de
pixel, web beacons, clear GIFs ou outras tecnologias semelhantes em conexão aos Sites para ajudar a
gerenciar nossas campanhas de propaganda por e-mail e on-line e fortalecer a eficácia dessas
campanhas. Por exemplo, se um fornecedor tiver colocado um único cookie em seu computador, o
fornecedor pode usar tags de pixel, web beacons, clear GIFs ou outras tecnologias semelhantes para
reconhecer o cookie durante sua visita aos Sites e para saber quais das nossas propagandas on-line
podem tê-lo trazido aos nossos Sites, e o fornecedor poderá nos dar essas Outras Informações para o
nosso uso. Observe que podemos vincular essas Outras Informações fornecidas a nós por outros
fornecedores às Informações Pessoais sobre você que coletamos anteriormente. Essas informações
combinadas serão tratadas por nós como Informações Pessoais no presente documento, na medida em
que estejam associadas.
Podemos utilizar empresas de publicidade de terceiros para direcionar anúncios para você em nossos
Sites, através da web, em seu dispositivo móvel e em qualquer dos seus outros dispositivos, com base
nas Informações Pessoais e Outras Informações que coletamos de e sobre você, bem como informações
relacionadas às suas visitas e de outros usuários a este e outros websites e serviços on-line. Para fazer
isso, estas empresas podem colocar ou reconhecer um cookie exclusivo em seu navegador (inclusive com
o uso de tags de pixel) ou reconhecer um identificador associado com seu dispositivo móvel. Estas
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empresas também podem usar estas tecnologias, juntamente com as Informações Pessoais e Outras
Informações que eles ou nós coletamos sobre os diferentes dispositivos que você usa, para reconhecê-lo
através dos dispositivos que você usa, como um dispositivo móvel e um laptop ou outro computador. Se
você desejar obter mais informações sobre estas práticas, visite www.aboutads.info. Para saber mais
sobre suas escolhas com relação a estas práticas no dispositivo específico em que você está acessando
esta política, visite http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp e http://www.aboutads.info/
para optar por sair dos navegadores do desktop e dos dispositivos móveis. Você pode fazer o download
do aplicativo AppChoices em www.aboutads.info/appchoices para optar por sair dos aplicativos móveis.
Você também pode clicar no ícone informativo contido em cada anúncio baseado em seu interesse.
SEGURANÇA
Nós usamos medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis para proteger as Informações
Pessoais sob nosso controle. Infelizmente, nenhuma transmissão de dados pela Internet ou sistema de
armazenamento de dados pode ser garantida como 100% segura. Se você tiver motivo para acreditar que
sua interação conosco não é mais segura (por exemplo, se acreditar que a segurança de alguma conta
que você tenha conosco possa estar comprometida), avise-nos imediatamente sobre o problema e entre
em contato conosco seguindo a seção "Entre em contato conosco" abaixo (observe que a notificação por
serviço postal levará o tempo necessário para que possamos responder ao problema).
OPÇÕES E ACESSO
Nossas opções com relação ao nosso uso e divulgação das suas Informações Pessoais
Nós oferecemos opções com relação ao nosso uso e divulgação das suas Informações Pessoais para fins
de marketing.
•

Se em algum momento você desejar parar de receber nossas comunicações de marketing por
telefone, correio, SMS e e-mail, avise-nos por e-mail, telefone ou correio usando as informações
de contato listadas abaixo na seção "Entre em contato conosco" ou usando o recurso de
cancelamento no e-mail de marketing enviado a você. Em sua solicitação, indique que você deseja
parar de receber as nossas comunicações de marketing por e-mail.

•

Além disso, nós não divulgaremos suas Informações Pessoais a terceiros, incluindo nossas
subsidiárias, para fins de marketing direto do terceiro se tivermos recebido e processado uma
solicitação sua, pedindo que suas Informações Pessoais não sejam compartilhadas com terceiros
para esse fim. Se desejar enviar essa solicitação, avise-nos por e-mail, ligação ou serviço postal
usando as informações de contato listadas abaixo na seção "Entre em contato conosco". Indique
claramente que você solicita que a The Coca-Cola Company não divulgue suas Informações
Pessoais para as subsidiárias da The Coca-Cola Company e/ou outros terceiros para fins de
marketing direto.

Observe que as alterações podem não entrar em vigor imediatamente. Faremos de tudo para atender as
suas solicitações assim que possível. Observe também que se você optar por cancelar o recebimento das
nossas mensagens relacionadas ao marketing, ainda poderemos enviar a você mensagens administrativas
importantes e não será possível optar por cancelar o recebimento dessas mensagens.
Como acessar, alterar ou esconder suas Informações Pessoais
Para revisar, corrigir, atualizar, esconder, excluir ou limitar o nosso uso das suas Informações Pessoais
que nos foram fornecidas anteriormente, envie um e-mail, ligue ou envie uma carta para nós usando as
informações de contato listadas abaixo na seção "Entre em contato conosco" e descreva claramente sua
solicitação.
Em sua solicitação, explicite quais informações você gostaria que fossem alteradas, ou se desejar que
suas Informações Pessoais sejam excluídas do nosso banco de dados ou, de outra forma, nos avise quais
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limitações você gostaria de adicionar ao nosso uso das suas Informações Pessoais. Tentaremos atender
as suas solicitações o mais rapidamente possível. Observe que, apesar dos nossos esforços, talvez ainda
existam informações residuais que permaneçam em nossos bancos de dados e outros registros, que não
serão removidas ou alteradas. Além disso, observe que talvez seja necessário preservarmos determinadas
informações para fins de manutenção de registros e/ou para concluir quaisquer transações iniciadas por
você antes da solicitação de tal alteração ou exclusão (por exemplo, ao fazer uma compra ou entrar em
uma promoção, pode ser que não seja possível alterar ou excluir as Informações Pessoais fornecidas até
depois da conclusão dessa compra ou promoção).
Se você tiver uma conta conosco, você pode fazer alterações e atualizações na página de perfil da conta
efetuando o login em sua conta através do site e fazendo tais alterações. Quaisquer alterações feitas na
sua página de perfil de conta através do Site refletirão no mesmo Site, no entanto, podem não ser
refletidas em outros sites operados pela The Coca-Cola Company nos quais você possa ter contas.
Se você tiver menos de 18 anos e for um usuário registrado dos Sites, você pode solicitar a remoção de
conteúdos ou informações postados por você nos Sites, entrando em contato conosco no setor Industry
and Consumer Affairs, aos cuidados de: Website Privacy Policy, The Coca-Cola Company, One CocaCola Plaza, Atlanta, GA 30313. Observe que sua solicitação não garante a remoção completa ou
abrangente dos conteúdos ou informações, já que, por exemplo, alguns de seus conteúdos podem ter
sido repostados por outro usuário.
PERÍODO DE RETENÇÃO
Preservaremos suas Informações Pessoais pelo período necessário para cumprir os fins destacados nesta
Política de Privacidade a menos que um período de retenção maior seja necessário ou permitido por lei.
USO DE SITES POR MENORES
Os Sites são destinados a indivíduos que possam compartilhar suas Informações Pessoais sem o
consentimento dos pais e nós solicitamos que outros indivíduos (incluindo aqueles que têm menos de 13
anos) não forneçam Informações Pessoais através dos Sites.
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
Suas Informações Pessoais podem ser armazenadas e processadas em qualquer país no qual tenhamos
instalações ou provedores de serviços e, ao usar nossos Sites, você autoriza a transferência das
informações para países fora do seu país de residência, incluindo os Estados Unidos, que podem fornecêlas para regras diferentes das de seu país sobre proteção de dados.
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Pedimos que você não nos envie e não divulgue nenhuma informação confidencial (por exemplo,
informações relacionadas à raça ou origem étnica, opiniões políticas, religião ou outras crenças, saúde ou
condição médica, antecedentes criminais ou filiação sindical) nos Sites, através deles ou de outra maneira
para nós.
ATUALIZAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós podemos fazer alterações nesta Política de Privacidade. Dê uma olhada em "ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO"
no início desta página para ver quando esta Política de Privacidade foi revisada pela última vez. Quaisquer
alterações a esta Política de Privacidade se tornarão vigentes quando nós publicarmos a Política de
Privacidade revista em um Site. O seu uso dos Sites após estas alterações significa que você aceita a
Política de Privacidade revista.
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Se você tiver qualquer dúvida sobre esta Política de privacidade, entre em contato conosco:
1. Envie um e-mail para: https://secure.cocacolacompany.com/ssldocs/mail/eQuery_other.shtml
2. Você pode falar conosco pelo telefone 1-800-438-2653
3. Você pode nos enviar uma carta para o seguinte endereço:
Aos cuidados de: Website Privacy Policy
Industry and Consumer Affairs
The Coca-Cola Company
1 Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313
USA
Observe que as comunicações por e-mail nem sempre são protegidas, por isso, não inclua informações
de cartão de crédito ou informações confidenciais em seus e-mails para nós.
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