CATEGORIA DE DADOS PESSOAIS

Nome, e-mail,CPF, CNPJ, endereço,
dados bancários

E-mail, telefone

Cadastro de produto

DADO SENSÍVEL
Dado pessoal de origem racial ou
étnica, convicção, religiosa, opinião
politica, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso,
filosófico, ou político,dados referente
a saúde ou vida sexual, dado genérico
ou biométrico

FINALIDADE

BASE LEGAL

FUNDAMENTO JURÍDICO
Estou de acordo em fornecer meu nome, e-mail
Para poder realizar o cadastro no site e/ou
,CPF e/ou CNPJ, endereço e dados bancários
aplicativo, realizar operações de compra e
para me cadastrar e realizar operações de
venda , a 99farma precisará que o usuário
compra e venda no aplicativo, além de receber
fornceça seu Nome,e-mail,CPF e/ou
Consentimento
Newsletter da 99farma e demais e-mail
CNPJ,endereço e dados bancários. A 99farma
e Legítimo
marketing. Estou ciente de que meus dados
vai enviar e-mail marketing para os seus
interesse
fornecidos serão utilizados para cadastro e
usuários que fornecem esta informações. Os
realização de compras e vendas no aplicativo
dados pessoais coletados não serão utilizados
99farma e concordo com o recebimento de epara envio de qualquer spam
mails da 99farma
Caso o usuário entrar em contato com a
Estou de acordo em fornecer meu e-mail e
99farma por meio da área Contato e/ou
telefone para que a 99farma entre em contato
Suporte disponível no site e/ou aplicativo
Consentimento comigo, bem como ciente de que estes dados
precisará coletar e-mail e telefone para
serão utilizados pelas áreas de Marketing e
contatar o usuário
Comercial da 99farma para envio de e-mails
Estou de acordo em fornecer os dados relativos
Os usuários (vendedores) que irão ofertar seus
aos produtos que serão ofertados atraves do
produtos no aplicativo, a 99farma precisará de Consentimento
aplicativo 99farma. Estou ciente de que estes
todas as informações de cadastro,descrição,
e legítimo
dados estarão disponíveis para usuários
estoque disponível e preço de venda para que
interesse
(compradores) cadastrados no aplicativo
os usários (compradores) tenha acesso
99farma
FINALIDADE
BASE LEGAL
CONSENTIMENTO
Caso o usuario submeta algum dado
considerável como sensível nos termos do art.
Estou de acordo com o tratamento dos meus
5° , II Lei Geral de Proteção de Dados para
Dados Pessoais Sensíveis livremente fornecidos
realizar alguma compra utilizando a receita
Consentimento a usuários (vendedores) no aplicativo 99farma
médica, os dados serão utilizados para
para realizar compras personalizadas conforme
realização da venda conforme prescrição
prescrição médica
médica

