POLÍTICA DE PRIVACIDADE CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

A Companhia Cacique de Café Solúvel (“Cacique’’) está comprometida com os mais rigorosos
padrões de segurança e de proteção à privacidade dos dados cadastrais de usuários do site
www.cacique.com.br.

Conheça a Política de Privacidade da nossa página e fique seguro sobre a utilização dos seus
dados pessoais:

- A seção Fale Conosco possui formulário para contato em que os usuários enviam dados
como nome e e-mail, caso desejem entrar em contato com a Cacique, solicitar informações
específicas ou assinar serviço de boletim informativo.

- Todas as informações confiadas no cadastro são de uso exclusivo da Cacique, sendo
incorporadas ao banco de dados respectivo.

- O cadastro será seu meio de contato com a Cacique. Por isso, o usuário deve fornecer dados
pessoais verdadeiros, precisos, completos e atualizados.

- Ao se cadastrar, o usuário aceita os termos desta política de privacidade e as condições de
uso do site.

- Os dados cadastrais não são vendidos, trocados ou divulgados para terceiros.

- Nenhuma informação fornecida será divulgada sem a prévia autorização do usuário, exceto
em caso de determinação por ordem judicial.

- As informações coletadas pela Cacique são armazenadas de forma segura, com o uso de
criptografia.

- Para facilitar o acesso, o site da Cacique gera um cookie no computador do usuário. Prática
comum na internet, esse cookie é um arquivo pequeno que será lido toda vez que o site for
acessado, fornecendo automaticamente permissão para a utilização de todas as áreas.

- Ao se cadastrar, o usuário pode optar por receber ou não avisos sobre produtos e serviços da
Cacique.

- O site da Cacique oferece links para páginas de terceiros na internet, mas não se
responsabiliza pela política de privacidade desses sites.

- As eventuais alterações relevantes ao usuário sobre a Política de Privacidade serão
devidamente informadas neste local.

- Por fim, a Cacique aprimora constantemente os padrões de segurança de seu site, que
podem ser modificados a qualquer momento. No entanto, exime-se de responsabilidade
decorrente de perda de dados e informações em caso de incidentes cujo controle fuja de nosso
alcance.

