
 

 
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDADE 

A CASA MAGALHÃES AUTOMAÇÃO LTDA. e POS CASH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (“Casa Magalhães”,) 

empresas de fornecimento de equipamentos, suporte e soluções tecnológicas para Varejo e Food Service. 

 

A Casa Magalhães faz parte do Grupo Boticário, uma das maiores empresa do segmento de beleza, que 

trabalha com pesquisa, fabricação, logística, marketing e varejo de cosméticos, além de ser uma das 

empresas destaque no Brasil no quesito tecnologia e inovação. Buscamos sempre aprimorar nossos Produtos, 

Negócios e Experiências e prezamos pela sua privacidade e pela proteção dos seus Dados Pessoais, de modo 

que este Aviso de Privacidade (“Aviso”) deve ser lido em conjunto com a nossa Política de Privacidade 

(“Política”). Abaixo, explicamos brevemente como os seus Dados Pessoais são tratados pela Casa 

Magalhães e como você pode obter mais informações sobre este tema.  

 

PARA QUAIS FINALIDADES A CASA MAGALHÃES PODERÁ UTILIZAR OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Tipos de dados coletados Finalidade 

Nome, e-mail, empresa, segmento e cargo.  

Possibilitar que você se inscreva para receber nossos 

materiais gratuitos sobre gestão e vendas.  

Publicar no nosso site o seu depoimento – com a sua 

foto - sobre a sua experiência com os produtos e a 

prestação de serviços da Casa Magalhães.  

Nome, e-mail, assunto e mensagem.  
Possibilitar que você entre em contato conosco por 

meio do formulário do nosso site.   

Nome, telefone, e-mail, empresa, cargo, 

segmento, cidade, estado e produto desejado. 

Contatá-lo para passar a você o orçamento do 

produto desejado.  

Nome, telefone, e-mail, empresa, cidade, 

estado e mensagem.  

Possibilitar que você se cadastre e descubra as 

vantagens de fazer parte da nossa rede de parceiros, 

bem como analisar seu perfil e eventualmente entrar 

em contato com você, caso entendamos que você tem 

o perfil compatível com o que procuramos para as 

nossas revendas.    

Nome, e-mail, telefone, data de nascimento, 

CPF, grau de escolaridade, endereço e 

informações constantes no seu currículo.  

Viabilizar que você demonstre seu interesse em fazer 

parte do time Casa Magalhães e entrar em contato 

com você, caso seu perfil seja adequado para as 

nossas oportunidades. 

Dados tornados públicos em redes de 

relacionamento profissional e comercial, no site 

da sua empresa, em demais publicações 

relacionadas ou identificados com base em 

padrões de endereço de e-mail, tais como nome, 

sobrenome, cargo, empresa, e-mail, entre 

outros. 

Estabelecer um contato com você e buscar novas 

conexões que podem ser comercialmente vantajosas 

para nós e para a sua empresa.  

Nome, e-mail, telefone  

Comunicar-se com você de forma geral:  para 

divulgação de novos produtos e oportunidades de 

negócio; realizar pós-venda; realizar assistência 

técnica ou comercial, durante e após conclusão dos 

serviços 

Nome, e-mail, telefone 
Prestar serviços de assistência técnica e suporte, 

presenciais ou a distância* 

Nome, RG, CPF, e-mail e telefone Atribuição de licenças de softwares 

Nome, CPF, e-mail e telefone Atender suas solicitações e demandas de atendimento 

 

*Para que possamos prestar os nossos serviços de suporte e para garantir a segurança das suas informações, 

podemos armazenar uma cópia das informações das suas bases de dados do E por um prazo de 90 dias. Essas 

informações não são utilizadas para qualquer outro propósito e serão armazenadas e descartadas de acordo com 

os padrões de segurança do Grupo Boticário. 

https://privacidade.grupoboticario.com.br/


 

COM QUEM ESSES DADOS PODERÃO SER COMPARTILHADOS? 

A Casa Magalhães pode realizar o uso compartilhado dos Dados Pessoais com fornecedores e parceiros 

contratados para dar suporte às atividades da empresa, conforme indicado na Política. Entre estes parceiros 

estão, por exemplo, fornecedores de sistemas, estruturas de processamento de dados, consultores e outros 

prestadores de serviço submetidos a obrigações de confidencialidade e proteção de dados.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATO 

 

Encontre conceitos importantes para interpretação deste Aviso e saiba mais sobre como a Casa Magalhães e 

o Grupo Boticário utilizam e protegem Dados Pessoais em nossa Política de Privacidade ou fale conosco por 

meio do nosso Portal de Privacidade.  

 

https://privacidade.grupoboticario.com.br/
https://portaldeprivacidade.grupoboticario.com.br/

