POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A COMSTAR VEÍCULOS LTDA (“COMSTAR”) reconhece a importância de manter seguro seus dados
pessoais, por este motivo, a presente Política de Privacidade se aplica a todas as unidades da
COMSTAR e destina-se a esclarecer quais informações coletamos, como utilizamos seus dados e para
quais finalidades. Além disso, está em conformidade com o determinado pela Lei Geral de Proteção
de Dados (“LGPD” ou “Lei 13.709/2019”).
A presente Política está em vigor desde 01 de janeiro de 2019.
1. Quais informações coletamos?
Através de nosso site e mediante o preenchimento de formulários específicos, a COMSTAR coleta
informações e dados pessoais, como por exemplo: seu nome, número de CPF e RG, número de
telefone, endereço residencial e seu e-mail (“Dados”).
Além destes Dados, podem ser coletadas outras informações que podem igualmente identificá-lo e,
portanto, estas informações também são definidas como Dados, nos termos do que determina a
LGPD.
2. Para quais finalidades coletamos suas informações?
Uma vez coletados seus Dados na forma do disposto em 1 acima, você, titular dos Dados, CONSENTE,
de maneira livre e inequívoca, expressamente, com o tratamento de seus Dados pela COMSTAR.
As informações coletadas, seja através de nosso site, mediante a utilização de “cookies” seja mediante
o preenchimento voluntário dos formulários de cadastro fornecidos no site COMSTAR, são utilizadas
para (1) cadastro em nosso banco de dados; (2) checagem de determinadas informações financeiras
(3) encaminhamento de mailing marketing das campanhas publicitárias e promocionais de quaisquer
produtos e chamamento para eventos patrocinadas pela COMSTAR e, ainda, (4) para fins do legítimo
interesse da COMSTAR.
3. Como a COMSTAR protege suas informações?
A COMSTAR utiliza medidas modernas de segurança para proteger suas informações pessoais,
restringindo o acesso a elas apenas à pessoal autorizado.
Para tanto ela possui adequado sistema de segurança de codificação para transações na internet, o
que o torna um ponto seguro na navegação pela internet.
No entanto, não se pode garantir o uso seguro durante todo o tempo. O site COMSTAR pode conter
referências a outros sites da Internet que não estão sob o nosso controle e nos quais não é aplicável
a presente Política de Privacidade. A COMSTAR não assume por isso qualquer responsabilidade pelo
conteúdo e características destes sites.
Importante alertar que o processamento de informações poderá apresentar problemas caso o
internauta esteja utilizando um navegador desatualizado ou com versão incompatível. Isso quer dizer
que o internauta poderá visualizar páginas, mas, pela própria segurança de seus dados, não conseguirá
efetuar a compra devido à impossibilidade de obter uma conexão segura com o nosso servidor.
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4. A COMSTAR utiliza Cookies
A COMSTAR, através de seu site, utiliza cookies e tecnologias semelhantes (por exemplo, pixels e tags
de anúncios) para coletar dados (como identificadores de dispositivos) para reconhecer você e/ou
seu(s) dispositivo(s) onde você interagiu conosco.
Você pode desabilitar no seu computador, o uso de dados de cookies e de tecnologias semelhantes
que acompanham seu comportamento em sites para fins de direcionamento de anúncios ou outros
fins.
5. Alterações na Política de Privacidade
As alterações na Política de Privacidade se aplicam ao seu uso dos serviços e produtos COMSTAR após
a “data de vigência”.
A COMSTAR poderá modificar esta Política de Privacidade. As alterações serão publicadas em nosso
site e caso você tenha objeções a alguma alteração, você tem o direito de pedir que a COMSTAR
elimine seus dados, nos termos da legislação em vigor.
No entanto, caso não haja manifestação sobre as alterações, você concorda com as alterações
realizadas na Política de Privacidade e isto significará que a coleta, uso e compartilhamento dos seus
dados pessoais estão sujeitos à Política de Privacidade atualizada na data em que entrar em vigor.
6. Revogação do Titular dos Dados
Você tem todo o direito de revogar o consentimento dado à COMSTAR, mediante sua livre e expressa
manifestação, nos termos do determinado pelo parágrafo 5º, artigo 8º da LGPD.
Na hipótese acima, você deverá encaminhar e-mail para: comstar@comstar.com.br com o seguinte
título Revogação de Dados.
7. Lei Aplicável e Jurisdição
A presente Política de Privacidade é regida pelas leis brasileiras sendo eleito desde já o Foro Central
da capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias sobre a presente
Política, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
8. Contato
Caso você tenha alguma dúvida sobre a Presente Política de Privacidade, entre em contato
imediatamente com a COMSTAR pelo endereço de e-mail comstar@comstar.com.br
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