POLÍTICA DE PRIVACIDADE
As políticas a seguir regem à ferramenta de vendas do Porto Verão Alegre
construída e gerida por MAIS SHOWS ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA LTDA. - ME,
sociedade empresária limitada, com sede e domicílio legal na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.065.983/0001-75, doravante
denominada "MAIS SHOWS". Tais diretrizes estão vigentes desde a última atualização do
documento, com data informada ao final deste.
1. RECOLHIMENTO E UTILIZAÇÃO DE DADOS
A MAIS SHOWS trabalha com a manipulação de dados através de ambientes
eletrônicos. Cada etapa dos processos propostos pela sua plataforma, a "PLATAFORMA",
possui características específicas e dados característicos prestados por quem a executa.
Na criação de sua conta, os USUÁRIOS prestam à PLATAFORMA obrigatoriamente
nome, sobrenome e endereço de e-mail, e facultativamente CPF, endereço físico, telefone e
dados de cartão de crédito. Alguns destes dados são hospedados em ambiente pertencente
à Mais Shows e outros, seguindo determinações legais do comércio eletrônico, são
criptografados e armazenados em servidores parceiros devidamente aptos a fazer este
armazenamento por questões de segurança. Senhas e quaisquer chaves de acesso são
guardadas no servidor da Mais Shows de forma criptografada e só são acessadas em sua
natureza legível pelo próprio usuário, o USUÁRIO. Todas estas informações podem ser
acessadas e alteradas a qualquer momento pelo próprio USUÁRIO através do painel de
administração de seus dados exibido mediante login na ferramenta.
As informações prestadas no cadastro e no uso posterior da PLATAFORMA são
armazenadas e utilizadas apenas pela MAIS SHOWS e por parceiros destes. Algumas destas
informações podem ser recolhidas e processadas também pelo serviço que administra os
pagamentos da PLATAFORMA. Este parceiro, por sua vez, é apto a utilizar tais dados
apenas para processos e tarefas relacionadas à PLATAFORMA.
2. ENVIOS DE EMAIL
Para melhorar a experiência dos USUÁRIOS, a PLATAFORMA pode selecionar
ofertas de eventos de gênero semelhante ao apreciado pelo USUÁRIO ou em localidade
próxima deste, enviando-lhe esta coletânea por e-mail. Outros e-mails enviados pela
PLATAFORMA incluem promoções, envio de ingressos, atualização de processos de
pagamento, lembretes de datas ou notificações de alterações neste documento de Política
de Privacidade ou nos Termos de Uso da PLATAFORMA.
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3. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Este documento é objeto de trabalho de diversos profissionais envolvidos com a

MAIS SHOWS e, portanto, pode ser alterado para aperfeiçoar a segurança do serviço,
blindar novas funcionalidades ou aumentar a transparência de atuação de todos os
envolvidos.
Dúvidas sobre as políticas de privacidade podem ser sanadas através de nosso
suporte técnico/jurídico em contas@maisshows.com.
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