DECLARAÇÃO DE CONFIENCIALIDADE DA DEKMANTEL

1. Definições
SALT:

Empresa empresária de responsabilidade limitada que detém o
uso e direito da marca DEKMANTEL no Brasil, organizadora e
promotora do evento. A SALT recebeu uma licença da Dekmantel
BV concedendo o uso e exploração da marca Dekmantel (nome,
logo, branding, etc.) globalmente

Visitante:

qualquer pessoa física com idade superior a 18 (dezoito) anos,
que não se enquadra no contexto relacional de profissional ou
empresa, ou Representante que participa de um Evento e/ou visita
o (s) Website (s).

Evento:

um evento (cultural), incluindo uma performance (música) e/ou
outra manifestação, um concerto, evento de dança, evento de
negócios e/ou um evento público ou fechado, no qual uma ou mais
pessoas participam, organizado e/ou facilitado por ou em nome da
SALT no Local do Evento.

Mídia Social:

os canais de mídia social registrados e/ou utilizados com o nome
da SALT e/ou em nome da SALT , especificamente filiados ao
Website ou outras declarações (promocionais), por parte da ou em
nome da SALT .

Website:

o site da SALT (www.dekmantelfestival.com.br) e Website (s) de
Eventos que são registrados em nome da SALT especificamente
filiados com a mesma, incluindo eventuais aplicativos afiliados
com e/ou vinculados ao Website.

2.

Identidade Corporativa da SALT

1. É muito importante para SALT E que os dados obtidos dos seus Visitantes sejam utilizados
de maneira responsável. Sendo assim, a SALTA cuidadosamente processam e protege os
dados pessoais e com a devida observância das disposições pertinentes da Lei. Esta
Declaração de Confidencialidade fornecerá as informações sobre a coleta e o tratamento de
dados pessoais pela SALT, além de referir-se ao uso que SALT pode fazer dos dados
pessoais dos Visitantes ao seu (s) Website (s) e/ou do Evento e que se registraram através
do (s) Website (s), dados que a própria SALTL usará ou instruirá terceiros a fazê-lo.
2. A SALT necessitará de alguns dados pessoais dos visitantes, quais seja: Não é obrigatório
fornecer dados pessoais. No entanto, será necessário fornecer uma série de dados antes
de poder utilizar alguns serviços.
3.

Quais são os dados coletados pela SALT?

3.1 Os Visitantes que desejam participar do Evento devem se registrar no website da SALT . Ao
fazê-lo, a SALT pode solicitar aos Visitantes que providenciem os seguintes dados
(doravante: Dados de Registro):
•
•
•
•

Nome;
Gênero;
E-mail;
Número de telefone;

•
•
•
•
•

Profissão;
Endereço;
Nome de log-in e senha;
Dados da empresa, incluindo nome da empresa, país, endereço, cidade, código postal,
número de telefone e e-mail da empresa;
Dados sobre perfis em redes sociais e mídia online, incluindo website (s) como
LinkedIn, Twitter, Facebook, SoundCloud, Snapchat e Instagram.

3.2 A SALTL poderá também obter dados de localização dos Visitantes, os quais dizem
respeito à localização do evento que o Visitante tenha visitado em relação ao Evento
(doravante: Dados de Localização). A SALT poderá obter estes Dados de Localização
quando os Visitantes fizerem o check-in usando uma pulseira contendo um chip
eletrônico ao visitar o local do evento em questão. Em princípio, estes dados só serão
tratados de forma anônima com a finalidade de estatísticas e para melhoria da prestação
de serviços pela SALT e internacionalmente pela SALT. Estes dados só poderão ser
tratados e utilizados também de forma não anónima mediante a permissão explícita
prévia do Visitante.
3.3 A SALT poderá também obter dados sobre interesses, comportamento de compra ou
desejos dos Visitantes (doravante: Dados Comerciais). A SALT pode obter esses dados
quando um Visitante os notificar. No entanto, também pode obter dados desta natureza
se o Visitante oferecer o acesso a tais dados - via Facebook, por exemplo - ou porque
pôde deduzir estes Dados Comerciais da maneira em que o Visitante usa o (s) Website
(s) (e aplicativos) ou a partir do fato de que o Visitante tenha feito compras em outros
lugares, por intermédio de terceiros, que resultem de seu uso do (s) Website (s) (e
aplicativos). Os servidores da SALTdevem igualmente registrar automaticamente os
dados de navegação do Visitante, como endereço IP, momento da visita, o tipo de
navegador e funcionalidades utilizadas (doravante: Dados de Navegação). A SALT
poderá trocar esses Dados Comerciais com seus próprios parceiros ou empresas do
grupo e utilizar os Dados Comerciais e os Dados de Navegação relativos aos diferentes
produtos e serviços que o Visitante comprar para criar um perfil. Só poderá processar e
utilizar esses Dados Comerciais e Dados de Navegação de uma forma não anônima
também se o Visitante conceder a sua autorização explícita prévia à SALT para fazê-lo.
Caso o Visitante não concorde com o posterior processamento de Dados Comerciais e
Dados de Navegação, ele/ela deverá notificar imediatamente à SALT sobre essa decisão
através do e-mail. suporte@dekmantelfestival.com.br
4.

Qual a finalidade do processamento de dados?

1. Inicialmente, a SALT utiliza os dados pessoais para poder realizar da melhor forma possível
o acordo celebrado com o Visitante e também para efeitos de sua administração interna.
2. Os dados do nome e do endereço são utilizados para viabilizar a entrega dos produtos
encomendados no (s) Website (s) à pessoa correta, para poder verificar - por meio de
registro - quem tem direito aos ingressos que foram encomendados e as pulseiras que
devem ser fornecidas aos detentores dos ingressos. Somado a isso, o registro do Visitante
e a vinculação dos ingressos a um visitante específico evita a situação em que os ingressos
sejam vendidos por ou em nome do visitante.
3. Os Dados de Registro do Visitante podem ser utilizados para criar uma conta no (s)
Website (s) operado (s) pela SALT em parceria com a SALT.
4. A permissão inequívoca deve ser sempre solicitada ao Visitante antes de prosseguir para
publicação de um endereço de e-mail ou número de telefone pessoal.

5. Os Dados de Localização dos Visitantes só devem ser utilizados internamente e de forma
anônima, visando obter uma ideia sobre o número de visitantes. Isso permite à SALT
melhorar a sua prestação de serviços, uma vez que estes dados mostram que parte (s) do
Evento têm sido muito populares e quais não, e também viabilizam a interface com as
necessidades evidentes e desejos dos Visitantes no futuro. Estes Dados de Localização só
podem ser utilizados também de forma não anônima se o Visitante conceder a sua
permissão explícita à SALT para esse fim.
6. A SALT poderá regularmente utilizar os Dados de Registro para entrar em contato com os
Visitantes com a finalidade de pesquisa de mercado.
7. Exceto quando necessário para a execução do contrato celebrado com o Visitante – para
entregar produtos ou ingressos, por exemplo – os dados pessoais não serão repassados a
terceiros sem a permissão explícita do Visitante.
8. A SALT só poderá utilizar Dados de Registro, Dados de Localização, Dados Comerciais
e/ou Dados de Navegação para as seguintes finalidades e com a permissão explícita e
inequívoca do Visitante, e desde que tal permissão não tenha sido revogada através de
privacy@dekmantelfestival.com (i) para oferecer, entregar e faturar produtos, serviços e/ou
dados pactuados (ou para ter o já mencionado oferecido, entregue e faturado), com base
nestes dados, e também poder modificar os produtos, serviços e/ou dados ou ofertas desta
natureza (ou instruir o já mencionado) de acordo com as necessidades e desejos do
Visitante e, se o Visitante desejar que isso aconteça, para dar à DEKMANTEL a
oportunidade de trocar informações (ou causar a troca de informações) com outros; (ii) para
poder fazer ofertas (direcionadas) através de publicidade, e-mail e/ou redes de mídia social
e/ou e manter o Visitante atualizado sobre as últimas notícias e/ou atualizações e/ou
anúncios de serviço; (iii ) para poder manter e/ou melhorar o (s) Website (s) de um ponto de
vista técnico; (iv) para poder cumprir com a legislação e regulamentos e identificar a fraude,
roubo ou utilização indevida; (v) para poder locar dados em formulário eletrônico a terceiros
criteriosamente selecionados que possam oferecer produtos ou serviços; (vi) para poder
realizar pesquisa de mercado; (vii) para poder preparar análises da visita a e utilização e
compra de produtos e serviços; (viii) para estabelecer uma estratégia para o futuro; (ix) para
poder receber dados relativos ao comportamento de compra via terceiros, tais como
marqueteiros afiliados, se uma compra em outra parte decorre do uso do (s) Website (s) (e
aplicativos); (x) para poder atualizar o perfil pessoal do Visitante, e (xi) para permitir que o
Visitante participe em campanhas comerciais ou de promoção de vendas especiais por
parte de terceiros que foram cuidadosamente selecionados pela SALT. Se o visitante
comprar em outro lugar e fornecer dados à parte vendedora ou intermediário, ao fazê-lo, a
DEKMANTEL não terá qualquer influência sobre o que esta parte ou este intermediário
poderá fazer com os referidos dados. A política de privacidade e os termos e condições
estabelecidos pela referida parte ou intermediário podem ser aplicados ao processamento
de dados desta natureza. A parte ou intermediário em questão será exclusivamente
responsável pelo uso e fornecimento de dados que são utilizados dessa maneira.
5.

Redes de Mídia Social

1. O uso de pulseira permite que Dados de Localização aplicáveis a um Visitante sejam
vinculados a seu perfil em uma rede de mídia social selecionada. Estes Dados de
Localização só podem ser utilizados na rede de mídia social em questão através da SALT e
em parceira com a SALT, se o visitante concordar explicitamente com isso, usando essa
funcionalidade. A forma de divulgação da informação dependerá das configurações de
privacidade aplicáveis para o perfil do Visitante em questão.

2. As redes de mídia social em questão serão exclusivamente responsáveis pelo uso de
dados e o fornecimento de dados que são utilizados dessa maneira. As referidas redes de
mídia social serão responsáveis por esse uso, cuja responsabilidade deve incluir cookies
que as redes de mídia social poderiam utilizar para este fim, por exemplo, e aplicar-se-ão
suas declarações e condições de confidencialidade.
6.

Cookies e dados de navegação

1. A SALT poderá coletar informações sobre o comportamento de navegação de Visitantes
gerado automaticamente. Estes Dados de Navegação incluirão o endereço IP e os cookies.
Os servidores da SALT gravarão também automaticamente certos dados, como URL,
endereço IP, tipo de navegador, idioma e data e hora da visita ao (s) Website (s) operado
(s) pela SALT . A SALT poderá salvar estes Dados de Navegação e utilizá-los para produzir
uma análise estatística de visitas ao (s) seu (s) Website (s) e do uso de seu (s) Website (s)
e também para otimizar o (s) referido (s) Website (s). A SALT tornará anônimos os Dados
de Navegação (se possível).
2. Para garantir o correto funcionamento do (s) Website (s), a SALT poderá, assim como a
maioria dos sites, utilizar cookies para obter informações que facilitarão mais ainda a
navegação do Visitante no (s) Website (s). Esses cookies são pequenos arquivos de texto
armazenados no computador do Visitante do (s) Website (s) e que contêm os dados
necessários para garantir que a visita ao (s) Website (s) seja positiva e eficaz tanto quanto
possível. Isto poderia incluir lembretes sobre as configurações pessoais do Visitante,
inclusive configurações de idioma e sua preferência por celular ou desktop, conteúdo de um
carrinho de compras e/ou lembrete de que um Visitante está conectado e registrar
novamente o Visitante automaticamente. Estes cookies podem ser enviados via as
configurações usadas para o navegador web.
3. Além do anterior, a SALT usa o Google Analytics para obter uma visão de como seu (s)
Website (s) é (ou são) utilizado (s). Esta informação (incluindo endereço de IP) só deverá
ser fornecida ao Google quando se quer utilizar o programa de estatísticas Google. O
Google só poderá fornecer esta informação a terceiros se for obrigado a fazê-lo por lei ou
se isso for necessário para viabilizar a oferta do serviço (o programa de estatísticas) à
SALT. Os cookies também são utilizados no (s) Website (s) em relação ao Google
Analytics. A SALT não tem qualquer influência sobre o que o Google faz com as
informações estatísticas obtidas desta forma.
4. Também, os cookies podem ser colocados através do (s) Website (s) e, em seguida, lidos
por Facebook e Twitter. A SALT não tem qualquer influência sobre a utilização desses
dados por essas partes. Facebook e Twitter são responsáveis por estes cookies e suas
declarações e condições de privacidade se aplicam nesse caso.
7.

Transferência para terceiros

1. A SALT poderá transferir de dados (pessoais) sobre os Visitantes a terceiros somente se o
Visitante tiver concedido a sua permissão explícita e inequívoca à SALT para fazê-lo e se
essa permissão não tiver sido revogada via privacy@dekmantelfestival.com.
2. Ao concordar com esta declaração de confidencialidade, o Visitante outorga à SALT sua
permissão explícita e inequívoca para fornecer seus Dados de Registro, Dados de
Localização, Dados Comerciais e/ou dados de Navegação a terceiros criteriosamente
selecionados pela SALT, essas partes devem ser envolvidas diretamente com o (s) Website
(s), a Mídia Social e/ou os Eventos, e apenas na medida em que tal seja necessário em
conexão com os fins acima referidos, incluindo fins comerciais.

3. A SALT só poderá utilizar e/ou transferir os Dados de Registro, Dados de Localização,
Dados Comerciais e/ou dados de Navegação a terceiros criteriosamente selecionados se o
Visitante tiver concedido a sua permissão explícita e inequívoca à SALT para fazê-lo e se
essa permissão não tiver sido revogada via privacy@dekmantelfestival.com. Ao fazê-lo, os
referidos terceiros criteriosamente selecionados poderão enviar ao Visitante informações e
ofertas sobre seus produtos e serviços.
4. A SALT poderá fornecer dados de um Visitante a um terceiro sem a permissão específica
do referido Visitante, em que seja obrigada a fazê-lo por pedido legal das autoridades, na
sequência de intimação ou ordem judicial, como parte de ações para identificar ou evitar
perda ou fraude, roubo ou utilização indevida, ou agir para garantir a segurança da rede e
dos serviços prestados pela SALT.
5. Uma vez que a SALT usa processadores que oferecem produtos ou serviços segundo as
instruções da SALT e que parte de sua prestação de serviços e cumprimento da obrigação
de entrega envolve a utilização dos dados pessoais de Visitantes (salvo indicação em
contrário), a SALT também poderá fornecer esses dados pessoais para esses
processadores, apenas quando necessário, para a referida obrigação de entrega.
6. Por fim, a SALT poderá compartilhar determinados dados anônimos com terceiros, tais
como o número de Visitantes que usam certas partes do (s) Website (s) e/ou visitaram
certas partes do Evento. Os terceiros em questão não poderão identificar o Visitante com
base nesses dados.
8.

Menores

Se um visitante não tiver alcançado a idade de 18 anos, seus pais ou representantes legais
devem estar cientes desta Declaração de Confidencialidade antes de o Visitante poder se
registrar para usar o (s) Website (s).
9.

Período de retenção

A SALT não conservará dados pessoais por mais tempo do que o necessário para a execução
dos contratos.
11.

Proteção

1. A SALT deve garantir todo cuidado possível em relação ao tratamento dos dados pessoais
e não deverá utilizar os referidos dados para quaisquer fins diferentes daqueles que
possam ser compreendidos como sendo incluídos nos fins acima referidos.
2. A SALT adotará todas as medidas razoáveis para garantir a proteção dos dados contra
roubo. Somente seus próprios funcionários terão acesso aos dados, desde que sejam
responsáveis pelas contas e o (s) Website (s) e assinaram um acordo de não divulgação,
podendo então apenas utilizar tais dados para os fins acima referidos.
12.

Alterações na política de confidencialidade e cookies

A SALT reserva-se o direito de modificar esta política de confidencialidade e cookies e,
portanto, aconselha aos Visitantes a verificar regularmente a versão mais atualizada da
declaração de confidencialidade no (s) Website (s) para constatar quaisquer alterações
na mesma. Se as modificações forem de natureza essencial, a SALT notificará
claramente os Visitantes sobre essas mudanças, por e-mail, por exemplo.

As mais recentes alterações a essa Declaração de Confidencialidade foram realizadas e
publicadas em 24 de setembro de 2016 e podem ser acessadas em:
www.dekmantelfestival.com.br/	
  

