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  POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA OS USUÁRIOS E SOCIEDADE ACESSAREM E  

  PREENCHEREM FORMULÁRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS  

DA PARISINE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA. 

 

A Parisine Tecidos e Decorações Ltda. aplica a política de privacidade de forma igualitária à 

todos os usuários do seu site e redes sociais oficiais o seguinte:  

 

1- É de responsabilidade dos usuários a veracidade ao preencher e enviar os dados no 

formulário à Parisine Tecidos e Decorações Ltda. 

 2- As informações nos formulários recebidas pela Parisine serão averiguadas e tratadas com o 

objetivo de  contato e propósito em divulgar suas campanhas promocionais por meio  e e-mail 

marketing, contato telefônico e demais meios publicitários comerciais para estreitar laços de 

parcerias empresariais e ampliar a comunicação com a sociedade. 

 3- Não é obrigatório para a Parisine contatar empresas que não seguem seus critérios 

estabelecidos como potenciais parceiros. 

 4- A Parisine não cobra taxas dos usuários e ou de empresas pelo preenchimento e envio de 

dados por meio de formulários, e nem obriga nenhum usuário ou empresa a comprar serviços 

ou produtos sejam de sua loja ou de outros meios, recursos ou pessoas que por ventura 

venham a intervir inapropriadamente na legalidade dos direitos reservados à Parisine Tecidos 

e Decorações Ltda. 

5-  A Parisine não obriga nenhuma empresa a ser parceira e ou a se certificar, bem como não 

cobra taxas diretas ou indiretas para realizar a certificação de Empresa Parceira Parisine. 

6-  A Parisine não tem obrigatoriedade de oferecer benefícios e ou estabelecer vínculo 

empregatício com nenhum usurário que venha a preencher seus formulários, ou a indicar 

qualquer empresa para ser uma Empresa Parceira Parisine ou por participar de suas 

campanhas promocionais ou de caráter publicitário.  

7- A Parisine não distribui as informações contidas no formulário para terceiros, não vende 

banco de dados e não se obriga a adquirir serviços ou produtos, ou beneficiar àquele que por 

ventura queira, por sua livre decisão, realizar o encaminhamento de dados por meio de 

formulários oficiais da Parisine Tecidos e Decorações Ltda. 

8-  Não é obrigatório para as empresas contatadas pela Parisine realizar a parceria.  
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9- Não é garantido que a indicação de uma empresa feita pelo usuário seja aprovada e 

certificada como Empresa Parceira Parisine.  

10- Apenas empresas certificadas oficialmente pela Parisine receberão em seu 

estabelecimento - quando situados em Curitiba e ou região metropolitana, por correio ou 

outro meio, os cartões Cliente Especial Parisine aos seus funcionários conforme trâmite da 

política de parceria, para que um de seu responsável (gerente ou gestor) distribua-os a cada 

um de seus funcionários conforme a relação previamente de nomes e cargos enviada pelo 

formulário à Parisine Tecidos e Decorações.  

11- O formulário, a certificação Empresa Parceira Parisine ou o Cartão Cliente Especial Parisine 

não faculta obrigatoriedade e não há custo, vínculo ou taxas de manutenção, tão pouco 

caracteriza como linha de crédito para as empresas que forem contatadas e ou certificadas 

como Empresas Parceiras Parisine ou para seus funcionários, portadores ou não do Cartão 

Cliente Especial Parisine. 

12- Os formulários de responsabilidade da Parisine Tecidos e Decorações Ltda. são abertos aos 

usurários e sociedade  por meio do portal oficial www.parisine.com.br direcionado para o 

www.parisine.org ou, os formulários postados pela Parisine em  rede social oficial 

www.facebook .com/parisinetecidosedecoracoes. 


