
1. Informações que serão recolhidas 

Ao acessar o aplicativo, como parte do processo, coletamos as informações pessoais dos usuários, 

tais como: nome, e-mail, cpf, telefone, número IMEI do aparelho, localização e dados de sua 

empresa. 

 

2. Como as informações são obtidas 

Grande parte das informações obtemos por meio do cadastro no aplicativo, proporcionadas quando 

você solicita os serviços dele. A sua localização é coletada ao utilizar o aplicativo, para nos 

certificarmos que os dados registrados condizem com a localização do usuário, visto que a principal 

finalidade do aplicativo é registrar o andamento das suas entregas de mercadoria. 

O usuário deve assumir inteira responsabilidade, veracidade e legitimidade das informações 

fornecidas e estará sujeito, em caso de fraudes ou anormalidades, às disposições e penalidades 

legais, reconhecendo que seu acesso ao aplicativo será negado ou suspenso, caso seja constatada 

falta, erro ou fraude. 

A Transportes Bertolini Ltda poderá interromper o acesso do usuário ao aplicativo se averiguado 

informações imprecisas ou inverídicas em seu cadastro, podendo ser restabelecido à único e 

exclusivo critério da Transportes Bertolini Ltda, caso o usuário corrija ou confirme as informações. 

 

3. Controle e uso de informações 

As informações obtidas em conformidade com o indicado nos itens anteriores são controladas pela 

Transportes Bertolini Ltda., que poderá ser contatada por você pelo e-mail noc@tbl.com.br. 

Poderemos divulgar informações pessoais identificáveis ou não em resposta a um processo legal. 

Também podemos divulgar tais informações em resposta à petição de algum órgão judicial ou 

quando acreditemos que seja pertinente investigar, prevenir ou agir em relação a atividades ilegais, 

suspeita de fraude, situações de possíveis ameaças à integridade corporal de qualquer pessoa, 

violações de nossos termos de uso, ou qualquer outra situação legalmente exigida. 

A Transportes Bertolini Ltda. não compartilhará suas informações pessoais fora da Transportes 

Bertolini Ltda., suas empresas vinculadas, relacionadas e subsidiárias em qualquer parte do 

mundo, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem aquelas indicadas no item anterior, 

ou caso você nos autorize a compartilhar tais informações. 

 

4. Transferência de informações. 

A Transportes Bertolini Ltda. não utilizará ou transferirá informações pessoais identificáveis que 

tenham sido fornecidas pelo usuário de formas distintas às previamente mencionadas, sem antes 

oferecer uma opção de bloquear tais usos não relacionados. Tampouco utilizaremos informações 

pessoais de outras formas que sejam distintas às descritas acima sem notificar o titular dos 

dados. Qualquer transferência será realizada mediante as medidas adequadas para proteger as 

informações. 

 

  



5. Segurança. 

 

A Transportes Bertolini Ltda. implementa processos físicos, eletrônicos e gerenciais apropriados 

para proteger e ajudar a prevenir acessos não autorizados, a fim de manter a segurança de dados 

e utilizar corretamente as informações que nos são fornecidas online. 

Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as melhores 

práticas de mercado para nos certificar que elas não serão perdidas inadequadamente, usurpadas, 

acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. 

 

6. Recolhimento de informações por sites de terceiros e patrocinadores. 

O aplicativo poderá conter referências e/ou links a outros sites e aplicativos cujas práticas online 

podem diferir das nossas. Consulte os alertas de privacidade de cada um desses sites e aplicativos, 

uma vez que a Transportes Bertolini Ltda. não tem controle nem responsabilidade sobre as 

informações fornecidas ou recolhidas por terceiros. 

 

7. Cookies 

Um cookie é qualquer cadeia de texto que pede autorização para alojar-se no seu dispositivo 

eletrônico. Se você aceita, então o navegador agrega o texto em um arquivo pequeno. Caso tenha 

configurado seu navegador para notificá-lo antes de aceitar um cookie, notará que a Bertolini 

solicita um aceite nestes cookies. Sua finalidade é notificar quando você visita um de nossos sites. 

Estas informações poderão incluir as páginas que você visita, os itens que você visualiza ou as 

suas respostas a nossos anúncios e mensagens. Essas informações nos permitem tornar os 

anúncios da Bertolini mais relevantes para você. A Bertolini e seus parceiros podem usar as 

informações sobre suas visitas aos seus sites e outros sites relacionados para fins de melhorar a 

sua experiência de navegação. Você pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos 

navegadores aceita cookies automaticamente. Contudo, você geralmente pode modificar sua 

configuração do navegador para recusar cookies, se preferir. Se você optar por recusar cookies, 

talvez você não consiga acessar ou usar outros recursos interativos dos sites e os serviços que 

dependem de cookies. Queremos ter certeza de que entende que aceitar um cookie não nos dá 

acesso, de maneira alguma, ao seu dispositivo ou a qualquer informação pessoal adicional. 

Também utilizamos cookies para armazenar suas preferências e outras informações em seu 

dispositivo de modo a economizar seu tempo, eliminando a necessidade de introduzir as mesmas 

informações repetidas vezes. 

 

8. Atualizações desta Política de Privacidade. 

Ocasionalmente, poderemos atualizar esta política. Se fizermos alterações significativas, vamos 

notificar essas alterações através do próprio aplicativo ou por outros meios, como e-mail. Se 

permitido pelas leis aplicáveis, ao usar nossos serviços após essa notificação, você consentirá 

nossas atualizações referentes a esta política. 

Recomendamos que você reveja periodicamente esta política para saber as informações mais 

recentes sobre nossas práticas de privacidade. Vamos disponibilizar também as versões anteriores 

de nossas políticas de privacidade. 

 



9. Comunicação. 

 

A forma de comunicação utilizada pelo aplicativo é através de mensagem SMS ou e-mail, portanto 

poderão ser disparados alertas sempre que necessário ou quando o usuário executar algum 

procedimento que exija um retorno por parte da BERTOLINI, como por exemplo, a solicitação da 

troca de senha. 

Poderemos também manter comunicação com o contado cadastrado para fins de customização de 

serviços da empresa, para informar sobre soluções de problemas ou de suporte na utilização de 

nossos serviços e pesquisas de satisfação para avaliação e qualidades dos serviços prestados 

para BERTOLINI. 

 

10. Dados Pessoais 

Se você tiver alguma dúvida sobre o tipo de informação pessoal que podemos ter sobre você ou 

se deseja solicitar a exclusão de informações pessoais que possamos ter sobre você, ou exercer 

qualquer outro direito de privacidade, conforme estabelecido neste instrumento, entre em contato 

conosco enviando uma solicitação eletrônica para dpo@tbl.com.br. Sua solicitação será atendida 

em conformidade com a legislação aplicável, que poderá permitir ou exigir a manutenção de dados 

em determinadas circunstâncias, principalmente no que concerne a cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória. 

Você tem direitos de privacidade de acordo com a lei brasileira aplicável, incluindo: 

•   Direito ao conhecimento: você pode ter o direito de confirmação da existência de tratamento de 

dados pessoais que coletamos sobre você e para que finalidade. 

•   Direito de acesso: você pode ter o direito de solicitar informações sobre os dados pessoais que 

possuímos e obter uma cópia dessas informações pessoais. 

•  Direito retificação: você pode ter o direito de solicitar correção de dados incompletos, imprecisos 

ou desatualizados. 

•  Direito à objeção: você pode ter o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais, 

quando aplicável, e revogar seu consentimento para processar ou conceder acesso aos seus dados 

pessoais. 

•  Tomada de decisão automatizada: você pode ter o direito de não ter uma decisão tomada sobre 

você que se baseie apenas no processamento automatizado se essa decisão produzir efeitos legais 

ou similarmente significativos em relação a você. 

•  Direito à portabilidade: você pode ter o direito de receber suas informações pessoais, em um 

formato estruturado, comumente usado e legível por máquina e ter essas informações transmitidas 

para outra organização em determinadas circunstâncias. 

•  Direito à exclusão: você pode ter o direito de solicitar a exclusão de suas informações pessoais 

que coletamos de você, desde que não isso não seja oposto a alguma obrigação legal ou 

regulatória. 

•  Direito de estar livre de discriminação: a Bertolini não discriminará você por qualquer informação 

ou por exercer seus direitos de privacidade. 

 

  



11. Lei Aplicável e Foro 

 

Esta Política de Privacidade e toda e qualquer disputa, problema, controvérsia ou desentendimento 

advindos ou relacionados a estas, serão regidas e interpretadas exclusivamente de acordo com as 

leis e decisões da República Federativa do Brasil. 

 

Fica eleito ainda o foro da Comarca de Bento Gonçalves/RS, como competente para a resolução 

de conflitos e/ou disputas entre as partes. Caso qualquer parte desta disposição seja tida como 

inválida ou inexequível, esta parcela deverá ser substituída de forma consistente com a lei aplicável 

para refletir, ao máximo, as intenções originais desta Política de Privacidade e as parcelas 

remanescentes permanecerão válidas e exequíveis. 


