
Política de Privacidade
Privacidade e Cookies
Respeitamos os direitos de privacidade de nossos visitantes online e reconhecemos 
a importância de proteger suas informações pessoais. Adotamos uma Política de 
Privacidade em toda a empresa que orienta a forma como coletamos, armazenamos 
e usamos as informações que você nos fornece.

As informações a seguir são fornecidas pela Stellini Srl (abaixo referida como 
‘Stellini’ )  
de modo a permitir que nossos visitantes online sejam inteiramente informados 
sobre nossas Políticas de Privacidade. Ao visitar o site www.stellinigroup.com ou 
qualquer subdomínio a ele associado, você está aceitando e consentindo com as 
práticas descritas nesta Política de Privacidade e nos Termos e Condições.

Se você for menor de 16 anos, solicitamos que informe a seus pais ou responsáveis 
sobre a Política de Privacidade e os Termos e Condições da Bolon, bem como 
solicitamos seu consentimento com a Política de Privacidade e os Termos e 
Condições antes de registrar-se ou fazer um pedido ou solicitação com a Stellini.

Esta Política de Privacidade não se aplica a sites mantidos por outras empresas ou 
organizações com as quais nos vinculamos, e a Stellini não é responsável por 
quaisquer informações pessoais que você enviar a terceiros através de nosso site. 
Certifique-se de ler a Política de Privacidade das outras empresas ou organizações 
antes de enviar seus dados.

Que informações pessoais coletamos 
de você e de que forma?
A Stellini coleta informações pessoais de diversas maneiras ao você fazer uma 
solicitação ou se inscrever em um serviço oferecido pela Stellini. Ao se registrar, 
você concorda com a coleta de seus dados pessoais. Se um pedido ou solicitação 
for feito conosco, precisamos manter informações pessoais, incluindo seu nome, 
endereço de e-mail, números de telefone, endereço da sua empresa e endereço  
de entrega para atender à solicitação.

Também podemos obter informações como resultado de verificações de 
autenticação ou de identidade. Ocasionalmente, podemos solicitar seu número  
de telefone. Este número pode ser fornecido ao nosso courier para os serviços  
de entrega. Esses detalhes nos permitem processar a sua solicitação e também 
informá-lo sobre o seu status.



O que dizer sobre os cookies?
Nosso site usa cookies (arquivos muito pequenos enviados por nós para o seu 
computador ou outro dispositivo de acesso) que podemos acessar ao você visitar  
o nosso site no futuro.

 Existem quatro tipos de cookies:
 
 Cookies de funcionalidade do site
 Esses cookies permitem que você navegue no site e use nossos recursos,  
como carrinhos de compras e listas de desejos.
 
 Cookies de análise do site
 Usamos esses cookies para medir e analisar como nossos clientes usam o site. 
Isso nos permite melhorar continuamente o nosso site e a sua experiência de 
compra.
 
 Cookies de preferência ou personalização
 Ao navegar ou fazer compras online, o site lembrará as suas preferências (por 
exemplo, seu idioma ou sua localização). Isso torna sua experiência de navegação 
mais simples, fácil e personalizada.
 
 Cookies de segmentação ou cookies de publicidade
 Esses cookies são usados para fornecer anúncios que sejam relevantes para você. 
Além disso, eles limitam o número de vezes que você vê um anúncio e também nos 
ajudam a medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias.
 
 Ao usar nosso site, você concorda que podemos inserir esses tipos de cookies no 
seu dispositivo e acessá-los quando você visitar o site no futuro.
 
 Se você deseja excluir qualquer cookie que já esteja no seu computador, consulte a 
área de ajuda e suporte do seu navegador da internet para obter instruções sobre 
como localizar o arquivo ou diretório que armazena cookies.
 
 Informações sobre exclusão ou controle de cookies estão disponíveis aqui. 
Observe que, ao excluir nossos cookies ou desabilitar futuros cookies, é possível 
que você não consiga acessar certas áreas ou recursos de nosso site.

Como essas informações podem ser usadas, incluindo 
qualquer pessoa com quem possam ser compartilhadas
A Stellini pode usar suas informações pessoais para o processamento de pedidos, 
solicitações e também para lhe proporcionar uma experiência personalizada. 
Também usaremos seus dados para atender e entregar seus pedidos e gerenciar 
sua conta. As informações pessoais que você fornecer podem ser divulgadas a uma 
referência relacionada a crédito ou a uma agência de prevenção à fraude, que 
poderá manter um registro dessas informações. Quando houver uma obrigação 
legal de fazê-lo, podemos divulgar suas informações a qualquer órgão regulador 
relevante. Também podemos usar suas informações pessoais para enviar 
atualizações de marketing, mas apenas de acordo com suas preferências (conforme 

https://www.aboutcookies.org/


detalhado na próxima seção). Não vendemos seus dados a empresas de marketing 
terceirizadas. Coletamos informações sobre o tráfego do site, vendas, listas de 
desejos e outras informações comerciais que podemos repassar a terceiros, porém 
esses dados não incluem nenhuma informação que possa identificá-lo 
pessoalmente. 

Finalmente, podemos usar suas informações pessoais para nosso marketing interno 
e estudos demográficos, juntamente com dados não pessoais para monitorar os 
padrões dos clientes, a fim de que possamos melhorar o design do nosso site de 
forma consistente com o objetivo de melhor atender às necessidadesdos visitantes.

Ocasionalmente, a Stellini pode empregar parceiros de negócios terceirizados para 
coletar informações pessoais ou realizar atividades de marketing em nome da 
Stellini. Nesses casos, esses terceiros estarão sujeitos a acordos de 
confidencialidade e serão instruídos pela Stellini a cumprir integralmente a Política 
de Privacidade da Stellini.

Disposição de adesão e de cancelamento de marketing
Ao se registrar, você terá a opção de cancelar a assinatura de nosso serviço de 
atualização regular, que enviará a você: 

(I) Alertas por e-mail sobre novos produtos, recursos, melhorias, ofertas especiais, 
oportunidades de atualização, concursos, eventos de interesse e promoções de 
marketing pontuais. Esses alertas podem incluir informações de marketing sobre a 
Stellini, sobre nossas subsidiárias ou sobre parceiros de negócios selecionados.

(II) Alertas de mala direta sobre novos produtos, recursos, melhorias, ofertas 
especiais, oportunidades de atualização, concursos, eventos de interesse e 
promoções de marketing pontuais. Esses alertas podem incluir informações de 
marketing sobre a Stellini, sobre nossas subsidiárias ou sobre parceiros de negócios 
selecionados.

Não vendemos nem repassamos seus dados a terceiros para fins de marketing. As 
comunicações de marketing assinadas por você serão enviadas apenas pela 
Stellini. 

A qualquer momento, caso você mude de ideia, ofereceremos a você a 
oportunidade de cancelar a assinatura de qualquer serviço ou atualização que você 
tenha assinado. Qualquer e-mail que enviarmos a você conterá um link de 
cancelamento de inscrição automático e de fácil utilização, para que você possa 
optar por não receber esse boletim informativo específico. Basta seguir as 
indicações do e-mail.
 

Para cancelar o serviço de mala direta ou as atualizações, entre em contato  
por e-mail com um representante do atendimento ao cliente 
Stellini info@stellinigroup.com

mailto:info@stellinigroup.com


Como você pode acessar e, se necessário, alterar  
as informações pessoais mantidas pela Stellini
Se por algum motivo você estiver preocupado com a possibilidade de as 
informações pessoais mantidas pela Stellini não estarem corretas, você pode nos 
contatar por e-mail em info@stellinigroup.com e nós corrigiremos os seus dados 
pessoais.

Protegendo suas informações de identificação pessoal
Faremos o que estiver a nosso alcance a fim de manter as medidas de proteção 
adequadas para garantir a segurança, a integridade e a privacidade das 
informações que você nos forneceu. Faremos o que estiver a nosso alcance para 
garantir que os parceiros de negócios para os quais transferirmos quaisquer dados 
forneçam proteção suficiente para essas informações pessoais.

Onde e como fazer perguntas ou registrar reclamações
Se você precisar de mais informações sobre nossa Política de Privacidade, acesse 
a seção de ajuda do site, onde as perguntas frequentes (FAQ’s) são respondidas. 
Se você precisar de mais informações, acesse a seção Fale Conosco do site e 
envie um e-mail para o departamento de Atendimento ao Cliente Stellini no 
endereço info@stellinigroup.com.
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