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STELLA	–	STYLISH	ELLA	

Política	de	Privacidade	
	

A	empresa	STELLA	Tecnologia,	sociedade	anônima	de	capital	fechado,	organizada	e	constituída	sob	
as	 leis	da	República	Federativa	do	Brasil,	 inscrita	no	CNPJ/MF	sob	o	n.o	24.484.392/0001-70,	com	
sede	 e	 domicílio	 na	 cidade	 de	 Belo	 Horizonte,	 Estado	 de	 Minas	 Gerais,	 doravante	 denominada	
STELLA	 e	 o	 CLIENTE	 –	 também	 denominado	 USUARIO,	 celebram	 a	 presente	 POLÍTICA	 DE	
PRIVACIDADE	 –	 doravante	 denominada	 política	 de	 privacidade	 –	 que	 define	 as	 condições	 pelas	
quais	o	CLIENTE	poderá	acessar	e	utilizar	as	funcionalidades	do	sistema	de	propriedade	da	STELLA	
(o	 “APLICATIVO”),	 disponibilizado	 na	 forma	 de	 APLICATIVO	 para	 telefone	 celular	 (smartphone)	 e	
seu	 uso	 limitado	 às	 presentes	 condições	 de	 licenciamento,	 sendo	 STELLA	 e	 CLIENTE	 doravante	
denominados	Partes.	

	

1. Ao	manifestar	o	“Aceite”	no	Termo	e	Condições	de	Uso	e	na	Política	de	Privacidade,	o	CLIENTE	
declara	 expressamente	 que	 leu,	 entendeu	 e	 compreendeu	 todos	 os	 direitos	 e	 obrigações	
determinados	 na	 presente	 política	 de	 privacidade	 e,	 ainda,	 concorda	 e	 se	 sujeita	 a	 todas	 as	
disposições	do	presente	instrumento.	

2. A	 utilização	 do	 APLICATIVO,	 mesmo	 que	 parcial	 ou	 a	 título	 de	 teste,	 indica	 que	 o	 CLIENTE	
concorda	com	a	presente	política	de	privacidade.	

3. Esta	política	de	privacidade	abrange	o	tratamento	dado	pela	STELLA	às	informações	capazes	de	
identificar	 os	 USUARIOS,	 bem	 como	 seus	 dados	 quando	 esses	 estão	 consignados	 na	 plataforma	
STELLA,	ou	que	venham	a	compor	a	base	de	dados	eletrônica	da	empresa.	

4. A	partir	 da	 plataforma	 STELLA	 o	USUARIO	 poderá	 ter	 acesso	 a	 links	 de	 sites	 externos,	 cujos	
conteúdos	e	políticas	de	privacidade	não	são	de	responsabilidade	da	STELLA.	Ao	se	redirecionarem	
para	sites	externos,	recomendamos	que	os	USUARIOS	sempre	consultem	as	respectivas	políticas	de	
privacidade	antes	de	fornecerem	seus	dados	ou	informações.	

5. Cada	 Parte	 tratará	 de	 forma	 estritamente	 confidencial	 as	 informações	 levadas	 a	 seu	
conhecimento	pela	outra	Parte	e	somente	as	utilizará	no	âmbito	dos	serviços	ora	pactuados.	

6. Entende-se	por	Informações	Confidenciais	todas	as	informações	exclusivas	de	uma	das	Partes	
revelados	à	outra	Parte,	de	modo	verbal	ou	escrito,	que	sejam	indicadas	como	confidenciais	ou	que	
pelo	 bom	 senso	 devam	 ser	 consideradas	 confidenciais	 em	 vista	 da	 natureza	 das	 informações,	
especialmente	em	relação	às	informações	fornecidas	pelo	USUARIO	no	momento	do	cadastro,	tais	
como:	nome,	idade,	e-mail,	etc.,	que	serão	utilizadas	para	fins	da	presente	política	de	privacidade.	

7. Cada	 uma	das	 Partes	 concorda	 em	proteger	 o	 sigilo	 das	 Informações	 Confidenciais	 da	 outra	
parte,	da	mesma	forma	como	atua	na	proteção	do	sigilo	de	suas	próprias	informações	exclusivas	e	
confidenciais	do	mesmo	tipo.	

8. Caso	 seja	 necessária	 a	 realização	 de	 mudanças	 substanciais	 na	 maneira	 de	 utilização	 das	
informações	 pessoais	 coletadas,	 a	 STELLA	 informará	 as	 novas	 condições	 de	 privacidade	 das	
seguintes	formas:	

a) Público	em	geral:	anúncio	com	destaque	em	nossa	página	principal;	

b) USUARIOS	cadastrados:	comunicação	eletrônica.	
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9. Para	fins	desta	política	de	privacidade,	deve	ser	considerado	que	a	STELLA	coleta	informações	
pessoais,	capazes	de	identificar	os	USUARIOS,	quando	esses:	

a) Baixam	o	aplicativo;	

b) Se	cadastram	no	APLICATIVO;	

c) Quando	o	USUARIO	cria	a	 sua	 conta	utilizando	o	 seu	perfil	do	Facebook	 (“Faça	 login	 com	
Facebook”)	

d) Quando	enviar	uma	foto	para	o	APLICATIVO	para	obter	uma	opinião	sobre	o	look;	

e) Através	do	seu	uso	de	 redes	sociais,	 fóruns,	 serviços	de	mensagens	 instantâneas	e	outros	
serviços	que	possam	ter	parcerias	conosco;	

f) Participam	de	nossas	promoções;	

g) Entram	em	contato	conosco	pelos	canais	de	atendimento	ao	USUARIO.	

10. Para	 cada	 uma	 das	 modalidades	 de	 coleta	 de	 dados	 poderão	 ser	 solicitadas	 diferentes	
informações,	de	acordo	com	a	finalidade	da	coleta.	Os	USUARIOS	serão	sempre	informados	sobre	
os	dados	que	estão	 sendo	 coletados,	 ficando	a	 seu	 critério	 fornecê-los	ou	não,	 e,	 em	cada	 caso,	
serão	avisados	sobre	as	consequências	de	sua	decisão.	

11. Quando	o	USUARIO	criar	sua	conta	utilizando	o	seu	perfil	no	Facebook,	poderão	ser	coletadas	
as	 suas	 informações	 disponibilizadas	 como	 públicas	 em	 seu	 perfil.	 Isso	 poderá	 incluir,	 além	 dos	
dados	acima,	também	páginas,	perfis	e	aplicações	que	o	USUARIO	curtiu	ou	optou	por	seguir.	

12. STELLA	 recebe	 e	 armazena	 automaticamente,	 através	 de	 cookies,	 informações	 em	 seus	
servidores	sobre	as	atividades	advindas	do	navegador,	incluindo	o	endereço	IP	e	a	página	acessada.	
Esta	Plataforma	 recebe	e	armazena	arquivos	da	espécie	“log”,	que	além	de	conter	o	 IP,	 também	
armazena	 em	 seu	 banco	 de	 dados	 o	 provedor	 de	 serviço	 de	 dados	 (ISP),	 página	 de	 referência/	
saída,	sistema	operacional,	data/hora	e	dados	de	fluxo	de	cliques.	

13. A	entrada	de	dados	pessoais	do	USUARIO	na	Plataforma	STELLA	e	a	aceitação	de	cookies	de	
navegação	não	constituem	requisitos	para	navegar	pela	plataforma,	sendo	facultativas.	

14. Todas	as	 informações	coletadas	dos	USUARIOS	 trafegam	pela	 internet	de	 forma	segura,	 com	
uso	de	um	processo	de	criptografia.	

15. Todas	 as	 informações	 coletadas	 pela	 STELLA	 no	APLICATIVO	 servem	permitir	 que	 prestemos	
serviços	 cada	 vez	 melhores	 para	 o	 USUARIO.	 STELLA	 se	 valerá	 das	 informações	 cadastrais	 dos	
CLIENTES	para	os	seguintes	fins:	

a) Garantir	que	o	APLICATIVO	se	mantenha	sempre	interessante	e	útil	para	o	USUARIO	o	que	
poderá	incluir	a	personalização	de	sugestões	de	conteúdos,	produtos,	serviços	ou	anúncios.	

b) Otimizar	o	uso	e	a	experiência	interativa	durante	a	navegação	do	USUARIO	na	Plataforma;	

c) Elaborar	estatísticas	gerais,	alertando	o	USUARIO	quando	de	sua	identificação;	

d) Responder	as	dúvidas	e	solicitações	de	seus	USUARIOS;	

e) Realizar	campanhas	de	comunicação	e	marketing	de	relacionamento;	

f) Comunicar-se	com	os	USUARIOS,	a	fim	de	lhes	dar	informações	sobre	a	empresa,	produtos,	
serviços	e	promoções.	
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16. O	acesso	às	informações	coletadas	é	restrito	aos	funcionários	e	pessoas	autorizadas	para	essa	
finalidade.	Empregados	ou	pessoas	autorizadas	que	se	utilizarem	 indevidamente	de	 informações,	
ferindo	 esta	 política	 de	 privacidade,	 estarão	 sujeitos	 às	 penalidades	 previstas	 em	 nosso	
procedimento	disciplinar,	sem	prejuízo	das	demais	medidas	legais	cabíveis.	

17. As	informações	do	USUARIO	serão	fornecidas,	quando	solicitadas,	por	meio	próprio,	por	ordem	
legal	ou	judicial.	

18. O	USUARIO	garante	a	veracidade	e	exatidão	dos	dados	pessoais	que	fornecer	nessa	Plataforma,	
assumindo	a	correspondente	responsabilidade	caso	os	mesmos	não	sejam	exatos.	Constitui	ainda	
como	 responsabilidade	 do	 USUARIO	 o	 dever	 de	 manter	 atualizados	 seus	 dados	 cadastrais	 e	
pessoais,	para	os	devidos	fins	de	manutenção	do	sistema	

19. Caso	o	USUARIO	não	deseje	mais	receber	informes	publicitários,	newsletters	e	comunicação	de	
promoções,	 esse	 poderá	 optar	 por	 seu	 não	 recebimento,	 através	 do	 sistema	 “opt-out”,	 que	 lhe	
permite	desabilitar	essa	opção.	

20. A	 tolerância	 de	 uma	 Parte	 com	 a	 outra	 quanto	 ao	 descumprimento	 de	 qualquer	 uma	 das	
obrigações	 assumidas	 nesta	 política	 de	 privacidade	 não	 implicará	 em	 novação	 ou	 renúncia	 de	
direito.	 A	 Parte	 tolerante	 poderá,	 a	 qualquer	 tempo,	 exigir	 da	 outra	 Parte	 o	 fiel	 e	 cabal	
cumprimento	desta	política	de	privacidade.	

21. A	presente	política	de	privacidade	vincula	as	Partes	e	seus	sucessores	a	qualquer	título.	

22. A	 inviabilidade	 da	 execução	 ou	 inviabilidade,	 ainda	 que	 em	 virtude	 de	 decisão	 judicial,	 de	
alguma	 cláusula,	 não	 afetará	 a	 validade	 das	 demais	 cláusulas	 desta	 política	 de	 privacidade,	 que	
permanecerá	validade	e	executável	conforme	seus	termos.	

23. A	STELLA	se	reserva	o	direito	de	modificar	a	presente	política	de	privacidade	a	qualquer	tempo,	
sendo	o	CLIENTE	comunicado	de	tais	alterações,	mediante	o	aceite	das	novas	disposições.	

24. As	 Partes	 elegem	 o	 foro	 da	 comarca	 da	 cidade	 de	 Belo	 Horizonte,	 Estado	 de	Minas	 Gerais,	
Brasil,	para	dirimir	qualquer	controvérsia	oriunda	da	presente	política	de	privacidade,	renunciando	
expressamente	a	qualquer	outro,	por	mais	privilegiado	que	seja.	
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