Condições Gerais
Com o objetivo de estimular inovações no mercado de consumo a PROTESTE –
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMDOR, doravante denominado
“PROTESTE”, sediada na Avenida Lucio Costa, 6.420 – Barra da Tijuca Rio de Janeiro –
RJ, inscrita no CNPJ: 04.591.034/0001-59 elaborou o Prêmio PROTESTE de Inovação.
DO Prêmio
O Prêmio PROTESTE de Inovação – 1ª Edição – É uma iniciativa da Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor - PROTESTE em parceria com a Fundação MATANEL, que visa
estimular a inovação, com foco em produtos seguros que impactem em um uso menor
dos recursos naturais por parte dos consumidores, voltados a geração, distribuição e
utilização eficiente de energia elétrica em residências e aos tratamentos, uso e/ou
armazenamento de água em residências.
As inscrições estarão abertas a partir da 00h00min do dia 12 de Agosto de 2015 e se
encerraram às 23h59min do dia 31 de Outubro de 2015.
Leia atentamente o edital do Prêmio PROTESTE de Inovação, clique aqui. Mais
informações: São Paulo - (11) 4003-3906; São Paulo somente fixo - 0800 201 3906; Rio de
Janeiro e demais estados - (21) 3906-3800; premioinovacao@proteste.org.br.
Da Política de Privacidade
A PROTESTE mantém forte o compromisso com a proteção da privacidade dos
consumidores, visando cada vez mais um ambiente seguro e protegido nas relações
digitais e também garantir que as informações destinadas ao sistema estejam
protegidas. Agradecemos a confiança que depositou em nós e garantimos que todos os
dados fornecidos serão tratados com a máxima confidencialidade.
A PROTESTE reserva-se o direito de modificar a presente política para adaptá-la às
alterações legislativas ou jurisprudenciais, ou aquelas relativas às práticas comerciais.
Em qualquer caso, anunciaremos, por meio desta página, as mudanças introduzidas com
uma antecedência razoável à sua colocação em prática.
Da Confidencialidade

A PROTESTE não revelará nem compartilhará informações sobre seus associados, bem
como os demais participantes desta ação com nenhuma outra empresa ou organização
sem o consentimento formal do usuário que proporciona as informações, salvo quando
exigido por lei ou mediante ordem judicial e também as necessárias para realização
deste projeto.
“Cookies” – Armazenamento de informação
No presente sítio, a PROTESTE pode utilizar software que armazena informação –
cookies – no seu computador, através do navegador (browser). Este retém apenas
informação relacionada com as suas preferências, nunca os seus dados pessoais.
Ao aceitar a Política de Privacidade está a autorizar a utilização de cookies nos termos
aqui descritos.
O armazenamento destas informações e a possibilidade de acesso à informação
armazenada no equipamento terminal de um assinante ou utilizador apenas são
permitidos se estes tiverem dado o seu consentimento prévio, com base em informações
claras e completas nos termos da lei.
A PROTESTE pode utilizar cookies com o objetivo de ajudar a determinar a utilidade,
interesse e o número de utilizações do seu website. Tal permite uma navegação mais
rápida e elimina a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
O uso de cookies é uma prática normal nos sites da Internet. A maioria dos navegadores
da Internet permite ao usuário aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente
através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador.
Os cookies utilizados pela PROTESTE respeitam o anonimato e não serão usados para
recolher qualquer informação de caráter pessoal, nem serão utilizados para fins de
marketing.
Note que, através do seu navegador (browser) pode desativar os cookies, seja para o
presente website, seja para todos os websites que visita.
Independentemente do consentimento do utilizador, a PROTESTE pode proceder ao
armazenamento técnico ou ao acesso:



que tenha como única finalidade transmitir uma comunicação através de uma
rede de comunicações eletrônicas;
estritamente necessário ao fornecedor para fornecer um serviço da sociedade de
informação solicitado expressamente pelo assinante ou utilizador.

Segurança
A PROTESTE utiliza a criptografia SSL em algumas áreas. Para manter suas informações
em sigilo sua conta é protegida por senha prevenindo a transmissão de suas informações.
Finalidade da recolha dos dados
A captação dos seus dados pessoais destina-se ao registro na ação, e envio para o seu
contato, das instruções posteriores dos procedimentos e acompanhamentos dos prêmios.
A captação dos seus dados destina-se ainda à prestação de informação no âmbito desta
ação, bem como à divulgação da PROTESTE, e à sua promoção dos produtos e serviços,
através do envio de mensagens de marketing, designadamente marketing direto.
Ao aceitar a presente Política de Privacidade, você presta o seu consentimento prévio e
expresso para a utilização dos seus dados pessoais para os fins acima referidos. Caso o
autorize, através da sinalização em nosso formulário de cadastro, estes dados podem
ainda ser futuramente utilizados pela PROTESTE para o envio de informação sobre outras
ações e sobre os nossos produtos e serviços.
Direito de acesso
É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, retificação ou
eliminação dos seus dados pessoais, a todo o tempo, bem como o direito de oposição à
utilização dos dados facultados para fins de marketing, para o envio de comunicações
informativas ou outras, quando assim solicitado pelo mesmo através de e-mail
(premioinovacao@proteste.org.br).
A comunicação de todos os dados pedidos é obrigatória, pois sem os mesmos não será
possível a participação nesta ação.

