A Bordeaux Veículos LTDA tem o compromisso com a privacidade e proteção de dados dos
Usuários de seu site durante todo o processo de navegação, nos termos da legislação
brasileira.
Esta Política de Privacidade tem por objeto descrever a política de privacidade e proteção de
dados da Bordeaux Veículos LTDA, informando o Usuário sobre a finalidade do seu uso quando
do cadastramento em nosso site.
Para que os dados fornecidos permaneçam intactos, a Bordeaux Veículos LTDA desaconselha
expressamente a divulgação de login e senha de seu e-mail informado a terceiros, ainda que
parentes ou amigos.
1. Do uso de dados
Para uma total utilização do nosso site, são necessários o fornecimento de alguns dados e
informação pessoais, as quais serão armazenadas em nosso Banco de Dados, única e
exclusivamente digital, com a finalidade de:
- Envio de publicidade/ ofertas de produtos e serviços através de e-mails mkt, whatsapp mkt e
telemarketing.
- Convites para eventos de relacionamento e eventos patrocinados pela concessionaria.
- Envio de informações pertinentes ao veículo, tais como recalls a serem realizados.
- Para realizar periodicamente determinadas pesquisas sobre o desempenho da Bordeaux
Veículos LTDA
- Para analisar o uso do site e redes sociais, a fim de desenvolver e aprimorar os serviços que a
Bordeaux Veículos LTDA oferece aos seus clientes, para facilitar o uso posterior do site.
Se o Usuário optar por não fornecer os dados pessoais solicitados, ainda poderá acessar a
maioria das páginas de nosso site, mas talvez não consiga acessar algumas opções, ofertas e
serviços que permitem uma interação contínua entre Usuário e Bordeaux Veículos LTDA.
Além disso, a Bordeaux Veículos LTDA utilizará as informações pessoais coletadas para
adequar as comunicações enviadas posteriormente, às preferências dos Usuários.
Bordeaux Veículos LTDA não divulgará no site os dados pessoais do Usuário, exceto entre
empresas componentes deste mesmo grupo, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
2. Da responsabilidade pelos dados fornecidos
A responsabilidade pela exatidão dos dados inseridos no site é exclusiva do Usuário e, por isso,
caso o Usuário tenha fornecido informações falsas, a Bordeaux Veículos LTDA reserva-se no
direito de negar o acesso à determinadas páginas do site.
Os dados de caráter pessoal que forem disponibilizados pelo Usuário serão objeto de
tratamento automatizado e incorporados aos arquivos digitais da Bordeaux Veículos LTDA,
sendo esta titular e responsável de seus próprios arquivos, os quais, conforme as normas
legais vigentes encontram-se devidamente protegidos.
3. Da cessão de dados

O Usuário reconhece e concorda expressamente que a base de dados poderá ser total ou
parcialmente cedida ou transferida a empresas componentes do mesmo grupo empresarial,
desde que respeitada a (s) finalidade (s) descritas acima.
A Bordeaux Veículos LTDA poderá revelar às autoridades públicas competentes, judiciais ou
administrativas, os dados pessoais ou qualquer outra informação que estiver em seu poder, ou
seja, acessível por meio de seus sistemas mediante solicitação que esteja em conformidade
com as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao caso.
4. Do recebimento de serviços de marketing
O Usuário pode optar por receber ou não receber serviços de marketing, como ofertas,
produtos e serviços. O Usuário que autorizar o recebimento de serviços de marketing, poderá
recebê-los no domicílio eletrônico e telefone celular cadastrados, havendo, além da opção de
descadastramento automático, a possibilidade de contatar a equipe Bordeaux Veículos LTDA
para fazer solicitações de informações, cadastramento, descadastramento ou eliminação de
dados, conforme item 6 desta política.
5. Da utilização de cookies e outras tecnologias de rastreamento
A Bordeaux Veículos LTDA utiliza cookies e outras tecnologias de rastreamento com o objetivo
de traçar um perfil do público que visita seu site e aperfeiçoar seus serviços, produtos e
ofertas.
Cookies são identificações da interação com o site ou publicidades da Bordeaux Veículos LTDA,
que são transferidas para o aparelho do Usuário visando reconhecê-lo na próxima navegação.
O cliente pode desabilitar o salvamento de cookies em seu browser, deletá-los e gerenciar sua
utilização por meio da configuração do navegador.
6. Da solicitação de informações complementares sobre a política de privacidade e
tratamento de dados
Caso o Usuário necessite de informações complementares relativas à Política de Privacidade e
tratamento de dados, ou mesmo queira fazer solicitações de informações, cadastramento,
descadastramento ou eliminação de dados, poderá contatar a Bordeaux Veículos LTDA por
meio do endereço eletrônico através do e-mail clientes@bordeaux-bh.com.br ou endereço
postal Avenida Professor Mário Werneck, 10 – Bairro Estoril – CEP.: 30455-610, Belo Horizonte,
Minas Gerais.
7. Da comunicação sobre alterações na Política de Privacidade
A Bordeaux Veículos LTDA reserva o direito de alterar os termos de Privacidade a qualquer
momento, seja por questões legais ou estratégicas, razão pela qual informa que divulgará no
site e ao e-mail cadastrado, qualquer alteração realizada em sua Política de Privacidade.
8. Da legislação e jurisdição aplicáveis
Todas as questões relativas ao site da Bordeaux Veículos LTDA, bem como à esta Política de
Privacidade, serão regidas pelas leis brasileiras e se submeterão ao foro do Município de Belo
Horizonte – MG.

