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Política de Privacidade e Segurança da ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA 

A Política de Privacidade e de Segurança da ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA., foi criada para 
demonstrar o compromisso da Empresa com a segurança e a privacidade das informações 
coletadas acerca dos usuários de serviços interativos aqui disponíveis. A Política esclarece as 
condições gerais de coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados nos sites, 
plataformas e aplicações de Internet, em conformidade com as Leis 13.709/2018, 12.965/2014 
e o Decreto nº 8.771/2016. 
 
Ao utilizar os sites, plataformas ou aplicações de Internet da ROCA BRASIL você concorda 
expressa e integralmente com esta Política de Privacidade e de Segurança, inclusive com o 
recebimento no seu e-mail de mensagens com conteúdo dos produtos ROCA BRASIL. 
 
 

A. FINALIDADE DA COLETA DE INFORMAÇÕES 
 

A Política de Privacidade tem por finalidade prestar informações sobre a coleta, uso, 
armazenamento, proteção e direitos dos usuários dos sites da ROCA BRASIL em relação a seus 
dados pessoais, incluindo: 
 Quais Informações Pessoais são coletadas durante o uso e acesso ao Site; 
 Como utilizamos as Informações Pessoais de nossos usuários; 
 Com quais empresas compartilhamos as Informações Pessoais de nossos usuários, e qual o 

uso que essas empresas fazem dessas Informações Pessoais; 
 Em que hipóteses podemos compartilhar as Informações Pessoais com autoridades; 
 Como os usuários podem controlar o envio e o armazenamento de suas Informações 

Pessoais; e 
 Em que condições podemos mudar os termos dessa Política de Privacidade. 

B. COLETA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Ao utilizar o Site ou a Plataforma, a ROCA BRASIL coleta as seguintes Informações Pessoais dos 
Usuários: 

• Informações de Acesso: O Site utiliza diversas tecnologias, próprias e de terceiros, que coletam 
automaticamente informações sobre a navegação dos usuários no Site. Esses dados são 
coletados através de tecnologias conhecidas como cookies – pequenos arquivos de informação 
que são armazenados no dispositivo do usuário ao acessar um determinado site ou aplicativo, 
os quais podem ser desativados no seu browser caso deseje não mais compartilhar estes dados. 
Essas tecnologias podem coletar informações como: o endereço IP (Internet Protocol), o ISP 
(Internet Service Provider, como o Hotmail, Yahoo, UOL ou outros), o browser que utilizou ao 
visitar o nosso website (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo visita e as páginas 
visitadas dentro do nosso website. 

C. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Para a execução das finalidades previstas acima, especialmente para divulgação dos produtos 
da ROCA BRASIL, o usuário consente o compartilhamento de dados para fins promocionais a 
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terceiros parceiros de confiança que devem cumprir esta política de privacidade e as leis 
vigentes sobre o tema. 

A ROCA BRASIL não venderá ou alugará seus dados pessoais para terceiro, sem o consentimento 
prévio do usuário. 

As Informações Pessoais podem, ainda, ser compartilhadas com autoridades policiais, judiciais, 
administrativas ou com o Ministério Público, em caso de ordem judicial que obrigue a ROCA 
BRASIL a disponibilizar Informações Pessoais a essas autoridades, nos termos do artigo 15, 
parágrafo 3º, da lei nº 12.965/14, e dos artigos 11 e 15 do Decreto nº 8.771/2016. 
 
 

D. GERENCIAMENTO E CORREÇÃO DE DADOS 
 

A ROCA BRASIL não se responsabiliza pela correção, veracidade, autenticidade e atualização dos 
dados prestados por usuários de seus sites, plataformas ou aplicações de Internet, nem mesmo 
pelo eventual uso indevido de informações publicadas por usuários ou por fraudes decorrentes 
da violação de senhas. 
 
É da exclusiva responsabilidade do usuário prestar informações corretas, verdadeiras e 
atualizadas, bem como zelar pelo sigilo de sua senha, quando aplicável, não a divulgando para 
terceiros. 
 
 

E. EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE CONTEÚDOS 
 
Nossos sites, plataformas e aplicações de Internet se reservam o direito de editar ou mesmo 
excluir quaisquer conteúdos publicados por usuários que não estejam em conformidade com a 
lei, com a sua Política de Privacidade e Segurança ou Termos de Uso. 
 

F. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar 
periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações. 

Antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta Política de Privacidade, 
solicitaremos sua autorização. 

Os nossos sites, plataformas e aplicações na Internet, no todo ou em cada uma de suas seções, 
podem ser encerrados, suspensos ou interrompidos unilateralmente pela ROCA BRASIL, a 
qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio. 

Na interpretação da presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA, aplica-se a legislação 
brasileira. 

 

  


