
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DO USUÁRIO 
 
 
ALL SUL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA-ME  
 
Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas unicamente pela ALL SUL afim de 

acessar o aplicativo Clube de Descontos ALL SUL e site do clube mais dinâmica possível. A garantia 

da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso sistema de descontos é 

importante para a ALL SUL. 

 

Todas as informações pessoais relativas a associados e usuários que usem nosso sistema: 

aplicativo Cartão de Descontos ALL SUL e site serão tratados em concordância com a Lei da 

Proteção de Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98). As informações pessoais 

recolhidas podem incluir: nome, e-mail, número de telefone e/ou celular, cidade, data de nascimento, 

cpf, e-mail, código/matrícula. O uso do aplicativo Cartão de Descontos ALL SUL e site do clube 

pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade.  

 

A ALL SUL reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 

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

sempre atualizado. 

 

Coleta de informações - As informações que você nos envia: 

 

Coletamos informações que você nos envia diretamente, por exemplo, ao criar ou modificar sua 

conta. As informações incluem: seu nome, matrícula/código, e-mail 1, e-mail 2 (se tiver), telefone, 

CPF, cidade, estado, data de nascimento, celular e fax. 

Tais dados são de posse exclusiva da ALL SUL e não serão repassados a terceiros em nenhuma 

hipótese. 

 

Essas informações serão usadas para traçar dados estatísticos por região e idade, campanhas 

publicitárias, avisos da validade do aplicativo, validade do Cartão de Descontos, e-mail de feliz 

aniversário ou pesquisas sempre realizados e distribuídos pela ALL SUL 

 

Como são usados os dados: 

 

ALL SUL –  REDE DE CONVÊNIOS 

 (41) 3232-4007 – WhatsApp: (41) 99696-0706 

 www.allsul.com.br - convenios@allsul.net.br 

Treze de Maio, 336 – cj. 75 – Centro - Curitiba 



1. Nome e Matrícula: usado para entrar incialmente no sistema de cadastramento de senha e 

login, também usado nas Declarações de Descontos para instituições de ensino, cartões de segunda 

via impressa através do site e no cartão virtual do aplicativo. 

2. E-mail 1 e E-mail 2: envio de newsletter, informativos, avisos ou campanhas publicitárias 

3. CPF: usado unicamente para dar veracidade no formulário 

4. Data de nascimento: Enviamos um e-mail parabenizando a sua data de aniversário 

5. Cidade: para dados estatísticos 

6. Celular/fax: para envio de informativos 

 

OBS: Não coletamos a sua localização, IP, histórico de navegação, foto, somente os dados acima. 

 

Cancelamento de envios de informativos e campanhas publicitárias. 

 

A qualquer momento você poderá solicitar o cancelamento dos envio de material publicitário para seu 

e-mail, solicitando pelo link http://www.allsul.com.br/retirar ou entrar em contato pelo telefone (41) 

3232-4007 – Ambos os casos solicitaremos o e-mail e seu nome. 

 

Cancelamento do aplicativo 

A qualquer momento você poderá cancelar o seu aplicativo, basta desinstalar do seu celular. 

 

Informações de Login:  

 

As informações de Login, solicitadas na tela inicial do aplicativo Cartão de Descontos ALL SUL e pelo 

site do clube (www.allsul.com.br) não são divulgadas ou utilizadas em qualquer outro aplicativo e são 

de posse do associado,  

 

Informações de dados de Usuários provenientes de Associações/Sindicatos 

 

Os sindicatos/associações/RH que contrataram a ALL SUL, terão acesso aos dados dos seus 

associados, funcionários, neste caso terão acesso às informações, mas não poderão alterar os 

dados, após o vencimento contratual perdem o direito desta visualização. 

 

Cartões e aplicativo vencidos 

 

Após o vencimento da validade, nosso sistema bloqueia o acesso ao aplicativo Cartão de Descontos 

e ao site do clube, as informações dos associados contida no banco de dados do sistema é deletado 

sempre na virada de cada ano. Os e-mails cadastrados deverão ser solicitados a sua remoção pelo 

http://www.allsul.com.br/retirar


link http://www.allsul.com.br/retirar - se não houver esta solicitação você continuará a receber nossos 

informativos. 

 

Liks a Sites de terceiros 

 

A ALL SUL possui lojas on-line e empresas credenciadas que ao clicar nessas divulgações podem 

levar você a sites de terceiros. A política de privacidade da ALL SUL não é aplicada a estes sites. 

Acessando estes sites de terceiros você deverá ler a política de privacidade destes. Não nos 

responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses sites parceiros ou de 

links para outros sites.  

 

Também não repassamos suas informações para os sites de terceiros, caso venha acessar e adquirir 

algum produto cada loja solicitará um cadastro próprio. 

 

Alterações à Declaração  

 

Podemos alterar a presente Declaração ocasionalmente. Se houver alterações significativas 

referentes ao modo como tratamos suas informações pessoais ou às disposições previstas na 

Declaração, encaminharemos uma notificação. O uso continuado dos Serviços após notificação 

constitui seu consentimento em relação às alterações. Sugerimos que você consulte a Declaração 

periodicamente para verificação das informações mais recentes referentes as nossas práticas de 

privacidade. 

 

Data de vigência: 1º outubro 2018 

 

Mais informações: 

 

ALL SUL –  REDE DE CONVÊNIOS 

(41) 3232-4007 – WhatsApp: (41) 99696-0706 

www.allsul.com.br - convenios@allsul.net.br 

Treze de Maio, 336 – cj. 75 – Centro – Curitiba – CEP: 80020-270 

http://www.allsul.com.br/retirar
mailto:convenios@allsul.net.br

