TERMOS DE USO
Visando reiterar sua seriedade e a transparência de suas ações, a Empresa
Vaz & Consoni Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 08.088.785/000108, com sede na Rua Moron, 93, bairro Centro, Rio Grande, RS, proprietária do
site www.blackdays.com.br, tem ciência da confiança depositada por seus
USUÁRIOS em sua veiculação de ofertas e descontos. Por esse motivo, é seu
compromisso proteger a privacidade dos mesmos, garantindo que as
informações coletadas servirão apenas para fins de fornecimento de
veiculação de ofertas e descontos.
Nesse sentido, o site de internet www.blackdays.com.br não cede ou
comercializa, sob nenhuma forma, qualquer informação individual de seus
USUÁRIOS sem expressa autorização dos mesmos. O presente documento
procura esclarecer como o site BLACK DAYS coleta e trata informações
individuais de seus USUÁRIOS.
O BLACK DAYS divulga, através do site, e-mail e Facebook, anúncios/ofertas
advindos de diversos ANUNCIANTE(S), logo,não vende produtos e não atua
como prestador de serviços de consultoria ou ainda intermediário ou
participante em nenhum negócio jurídico entre o USUÁRIO(S) e o(s)
ANUNCIANTE(S). Assim, o BLACK DAYS não assume qualquer responsabilidade
que advenha das relações existentes entre o USUÁRIO(S) e o(s)
ANUNCIANTE(S), sejam elas diretas ou indiretas.
O site é gratuito para os internautas denominada USUÁRIOS. Como um
agregador de ofertas não podemos garantir o preço e a disponibilidade das
ofertas. Caso haja diferença de preço ou descrição do produto entre as
ofertas no Black Days e o site/loja da empresa participante, a condição válida e
praticada será a do ANUNCIANTE.
As ofertas, condições de venda e preços dos varejistas podem ser alteradas ou
interrompidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Confira sempre o preço
no ato da compra. A entrega do pedido é condicionada a disponibilidade do
estoque do lojista e não está sob o controle das operações do Black Days.
O site BLACK DAYS coleta informações nos formulários que são inseridos
pelos USUÁRIOS de forma voluntária, os principais objetivos da coleta de
informações são para validação de sua participação, recebimento do cupom
desconto e informações de ofertas dos ANUNCIANTE(S) e ao que se referir ao

TERMOS DE USO – BLACK DAYS

Página 1 de 2

BLACK DAYS.Além disso, para garantir a segurança do USUÁRIO caso um
terceiro tenha solicitado o cadastro usando indevidamente o e-mail do
referido USUÁRIO, coletamos o endereço IP utilizado no momento do
cadastro.
Nós jamais divulgamos a terceiros os dados individuais de nossos USUÁRIOS.
Contudo, podemos divulgar informações globais e genéricas sobre o conjunto,
ou subconjuntos, de nossa população de USUÁRIOS. Assim, não informamos
um endereço, mas podemos eventualmente divulgar a distribuição regional de
nossos visitantes. Por exemplo: podemos divulgar a distribuição entre homens
e mulheres, distribuição por localidade, além de outras características gerais,
sem identificar os USUÁRIOS individualmente.
O site BLACK DAYS também não repassa informações a terceiros para que
estes façam o uso das mesmas em malas diretas ou listas de e-mails.
A qualquer momento o USUÁRIO(S) poderá excluir o cadastro dos e-mails
enviado pelo site BLACK DAYS, basta que o USUÁRIO clique no link de
descadastramento ("opt-out") presente no rodapé de todas as mensagens
enviadas, ou ainda poderá solicitar o cancelamento de seu cadastro através do
e-mail atendimento@blackdays.com.br.
O site BLACK DAYS informa que assim que o USUÁRIO efetuar o cancelamento
de seu cadastro em seu site, seja pelo “opt-out”, seja por solicitação ao canal
de atendimento, todas as informações cadastradas pelo USUÁRIO serão
desativadas dos servidores ativos.
Pode ser que a exclusão e consequente cancelamento não ocorram de
maneira imediata, devido à manutenção e/ou atualização dos servidores
ativos. Contudo, caso o encerramento demore mais que o esperado para se
efetivar, o USUÁRIO poderá entrar em contato diretamente com o BLACK
DAYS
informando
sua
situação
através
do
e-mail
atendimento@blackdays.com.br. O BLACK DAYS tomará todas as medidas
necessárias para que sua solicitação seja atendida o mais rápido possível.
O BLACK DAYS poderá alterar este TERMO DE USO periodicamente; porém,
esta não reduzirá de forma alguma seus efeitos. Qualquer alteração efetuada
será devidamente publicada nesta página e, caso as alterações sejam
significativas, o BLACK DAYS colocará um aviso com mais destaque em seu site
e enviado por e-mail.
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