
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CLUBE UNIX 
 
Em cumprimento à Lei Federal nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de 
Proteção de Dados (“LGPD”), este Aviso de Privacidade (“Aviso”) tem o 
objetivo de informá-lo a respeito de quais informações pessoais a seu respeito 
são coletadas e tratadas pela Mundialmix Comercio de Alimentos LTDA 
("Fornecedora"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o n. 82.956.160/0001-73, com 
sede na R. Dário da Silva Mattos, 85 - Aririu, Palhoça - SC, 88115-546, 
Florianópolis/SC e endereço eletrônico sac.clube@unixdigital.com.br, 
especialmente no momento de realização do cadastro no website 
clube.unixdigital.com.br (“Portal"). 

No primeiro acesso ao Portal, o Cliente deverá ler o presente Aviso e, ao optar 
pelo cadastro, automaticamente manifestará a sua opção quanto ao aceite e à 
concordância com o disposto em todo o documento. 

POR MEIO DO CADASTRO E ADESÃO AO PROGRAMA, O CLIENTE 
DEMONSTRA AUTOMÁTICA E IMEDIATAMENTE A SUA ACEITAÇÃO 
LIVRE, EXPRESSA E INFORMADA, SEM QUAISQUER RESERVAS, 
ACERCA DE TODO O CONTEÚDO DESTE AVISO. 

CASO O CLIENTE NÃO CONCORDE COM O AVISO E SUAS 
DISPOSIÇÕES, DEVERÁ SE ABSTER DE REALIZAR O CADASTRO E 
UTILIZAR O PORTAL. 

Entretanto, poderá, livremente, fazer suas críticas e sugestões por meio do 
canal sac. clube@unixdigital.com.br. – E caso existam solicitações 
relacionadas a privacidade e proteção de dados, o e-mail deve ser 
encaminhado para dpo@grupomundialmix.com.br 

Para melhor entendimento, recomenda-se que o conteúdo do presente Aviso 
seja analisado em conjunto com o Regulamento e o previsto nos Termos e 
Condições de Uso do Portal da Fornecedora. 

A Fornecedora esclarece que o Aviso poderá, eventualmente, ser alterado, a 
seu critério e a qualquer tempo, respeitada a legislação pátria vigente. 
Entretanto, caso isso ocorra, o Cliente autoriza, desde já, o seu recebimento 
por meio do canal de comunicação disponibilizado no cadastro ao Portal (E-
mail), para que reveja o conteúdo do Aviso alterado e caso não concorde com 
alguma das práticas, comunique via nossos canais oficiais para devidas 
tratativas. 

Caso o Cliente não concorde com as condições alteradas, deverá abster-se de 
Utilizar o Portal. 

1. DADOS COLETADOS E FINALIDADES 

Cadastro e compras 
 



Por meio do Portal, a Fornecedora coleta os seguintes dados pessoais: nome, 
CPF, data de nascimento, gênero, e-mail, telefone, endereço, CEP e 
geolocalização, que são solicitados no momento do cadastro do Cliente no 
Portal ou por intermédio de eventual formulário que se faça necessário durante 
a aquisição de algum Produto. 
 
Abaixo seguem os dados com as respectivas finalidades de coleta: 

I. Nome e CPF: identificação precisa do Cliente para a segurança de 
acesso deste ao Portal e execução dos serviços; 

II. E-mail e telefone: para execução dos serviços, contatando o Cliente 
quando necessário para atendê-lo e com a finalidade de envio de ofertas 
e descontos, quando autorizado pelo Cliente; 

III. Endereço, CEP e geolocalização: para execução dos serviços e 
mapeamento dos fluxos dos Clientes; 

IV. Data de nascimento e gênero: para identificar o perfil do Cliente, 
segmentação de ofertas e benefícios, bem como fins estatísticos. 

Finalidades adicionais 
A Fornecedora poderá utilizar, ainda, os dados de e-mail, SMS, 
WhatsApp, Wi-Fi, cupons fiscais e promotores para as seguintes 
finalidades: 

I. E-mail e SMS: confirmação de contato e disponibilização do link de 
acesso ao site oficial para conclusão do cadastro, informações 
administrativas e de orientação e envio de ofertas exclusivas; 

II. WhatsApp e Wi-Fi que é disponibilizado mediante apoio e 
compartilhamento de dados com parceiro Wifeed, conforme termo de 
uso disposto no momento do acesso para: envio de ocorrências, ofertas, 
pesquisa de satisfação, pesquisa de preferências, comunicados gerais e 
benefícios do clube; 

III. Cupom fiscal: acesso à quantidade de desconto obtido. 
IV. Promotores e atendentes de SAC: dados relacionados aos atendimentos 

de ocorrências para solucionar demandas dos Clientes. 

No que diz respeito aos dados mencionados neste item, poderá o Cliente 
revogar eventual consentimento em favor da Fornecedora, quando julgar 
necessário, por meio do canal específico mencionado adiante. 

Desse modo, ao aceitar o presente Aviso, o Usuário manifesta seu 
consentimento livre, expresso e informado para que a Prestadora utilize as 
informações coletadas para a adequada prestação dos serviços, para 
implementação de melhorias e inovações em seus produtos e serviços, assim 
como para fins publicitários e estatísticos, conforme descrito neste documento. 

2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

A Fornecedora tratará todas as informações pessoais coletadas como 
confidenciais, assegurando a aplicação de medidas de segurança e de boas 
práticas de proteção de dados, podendo compartilhá-los com terceiros somente 



nas seguintes hipóteses:(i) com as empresas Consinco, Wifeed, Propz, 
Conductor, Vtex, Cresce Vendas e demais da Fornecedora, que são essenciais 
para a prestação dos serviços e entrega dos produtos, quais sejam 
transportadoras, administradoras de meios de pagamento e prestadores de 
serviços de tecnologia; (ii) com as empresas do grupo econômico, com o único 
propósito de viabilizar a prestação dos serviços nos termos já expostos; (iii) 
para a defesa e proteção dos interesses da Fornecedora, quando estritamente 
necessário, em conflitos judiciais e extrajudiciais; (iv) em caso de alterações 
societárias envolvendo a Fornecedora, situação em que os dados sejam 
fundamentais para a continuidade dos serviços; (v) mediante ordem judicial ou 
requisição de autoridade administrativa que detenha competência legal para o 
seu requerimento. (vi) em caso de ações de marketing, envio de sms, e-mails, 
campanhas, promoções, sorteios e demais ações que tragam benefícios para o 
titular dos dados via encaminhamento de materiais específicos. 

3.ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Todos os dados dos Clientes coletados pela Fornecedora são armazenados 
em servidores próprios ou dos parceiros CONSINCO TECNOLOGIA & 
SISTEMAS LTDA, CONDUCTOR TECNOLOGIA S/A e GPNXTECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO S.A contratados para esta finalidade, no Brasil ou no 
exterior. 
 
De todo modo, com o objetivo de garantir a segurança dos dados dos Clientes, 
a Fornecedora sempre empregará todos os esforços razoáveis, considerando 
as boas práticas de mercado, para garantir a segurança de seus sistemas na 
guarda de tais dados, adotando, inclusive, as diretrizes de padrões de 
segurança estabelecidas pelo Decreto nº 8.771/2016, que regulamenta o 
Marco Civil da Internet, atendendo ao disposto na referida Lei e na LGPD, 
conforme segue: (i) utilização de métodos e padrões do mercado para 
criptografar e anonimizar dados coletados, sempre que possível; (ii) emprego 
de softwares de alta tecnologia para a proteção contra o acesso não autorizado 
aos sistemas, os quais são considerados como ambiente controlado e de 
segurança; (iii) acesso restrito aos locais onde são armazenados dados 
pessoais possibilitado somente às pessoas previamente autorizadas pela 
Fornecedora, comprometidas em manter tais informações em sigilo absoluto, o 
qual, se não observado, acarretará em responsabilidade por eventuais 
consequências jurídicas nos termos da legislação pátria vigente; (iv) utilização 
de mecanismos de autenticação de acesso aos dados capazes de 
individualizar o responsável pelo tratamento dos registros; e (v) elaboração de 
inventário, contendo o momento, a duração, a identidade do colaborador ou do 
responsável pelo acesso, designado pela Fornecedora e o arquivo acessado, 
com base nos registros de conexão e de acesso a aplicações. 

4. REQUISIÇÕES DO CLIENTE E CANAIS DE ATENDIMENTO 

Você pode entrar em contato para: 

• Fazer perguntas ou comentários sobre esta Política e nossas práticas de 
privacidade e proteção de Dados Pessoais; 



• Fazer uma reclamação; 
• Confirmação da existência de tratamento de seus Dados Pessoais; 
• Obter informações sobre como acessar seus Dados Pessoais; 
• Realizar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou 

desatualizados; 
• Obter informações sobre a anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 
com o disposto na legislação vigente; 

• Obter informações sobre a portabilidade dos seus dados pessoais a 
outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, 
em conformidade com a legislação vigente; 

• Solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o seu 
consentimento, excetuando-se as hipóteses previstas na legislação 
vigente; 

• Obter informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento 
e sobre as consequências dessa negativa; 

• Realizar a revogação do consentimento para o tratamento dos seus 
Dados Pessoais, excetuando-se as hipóteses previstas na legislação 
vigente; 

Para isso, solicitamos que você entre em contato conosco usando os seguintes 
canais: 

• Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais: 
dpo@grupomundialmix.com.br 

• Para outras solicitações que não sejam referentes a privacidade e 
proteção de dados, utilizar o e-mail abaixo: 

sac.clube@unixdigital.com.br A Fornecedora empreenderá seus melhores 
esforços para atender a todos os pedidos do Cliente no menor espaço de 
tempo possível. Contudo, esclarece que determinadas demandas do Cliente 
deverão observar as exceções previstas neste Aviso e na legislação pátria 
vigente. 
5. LEGISLAÇÃO E FORO COMPETENTES 

Este Aviso de Privacidade é regido, interpretado e executado de acordo com as 
Leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro do Local de Domicílio 
do Cliente, no Brasil para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou litígios 
decorrentes do presente Aviso, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
 
Florianópolis/SC, 25 de março de 2022. 

 
 
Mundialmix Comércio de Alimentos LTDA 

 


