Política de Privacidade

Ao criar uma conta em nossa plataforma, recebemos os dados informados por você no
momento do cadastro. Esses dados são nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone,
dentre outros. Todos esses dados são de uso único e exclusivamente do Réveillon
Celebration para a utilização da plataforma.
Nossos cookies são fragmentos de informações que o site armazena no computador do
visitante e que o navegador fornece ao site cada vez que o visitante retorna. O Réveillon
Celebration utiliza cookies para ajudar a identificar os visitantes e evitar, por
exemplo, que a senha do usuário tenha que ser digitada várias vezes durante a utilização
do site. Os visitantes que não desejam ter os cookies armazenados em seus computadores
deverão configurar seu navegador para recusar os cookies antes de usar o site oficial do
evento.
Ao acessar e interagir com o site, coletamos certas informações que não podem identificar
direta ou indiretamente um usuário em particular, como o endereço IP utilizado, sua
localização geográfica aproximada, o registro das páginas visitadas, tempos de visita e
outras informações agregadas.
Quando você informa os seus dados pessoais, usaremos os mesmos para liberar seu acesso
à nossa plataforma e suas respectivas funcionalidades.
Também utilizamos os dados pessoais para facilitar e melhorar as nossas operações
internas de monitoramento e atendimento ao cliente, como fazer valer os nossos termos
de uso e para informar de novidades em nossa plataforma, divulgar novos eventos,
divulgar promoções e etc.
O Réveillon Celebration não vende nem repassa suas informações pessoais a terceiros,
exceto no caso de nossos prestadores de serviços parceiros e de nossa confiança com o
intuito de viabilizar operacionalmente a nossa plataforma. Nesse caso, fica o Celebration
responsável pela guarda de seus dados para uso específico de divulgação de seus eventos,
com a total confidencialidade dos seus dados por parte de nossos parceiros.
Também podemos divulgar seus dados para o cumprimento da lei, para fazer cumprir os
nossos termos de uso, para proteger nossos direitos de propriedade ou a segurança de
outros usuários.
Nós implementamos e, continuamente monitoramos, uma série de medidas para manter
a segurança de suas informações pessoais ao criar, enviar, ou acessar seus dados. Nossos
servidores são seguros e todas as informações confidenciais fornecidas, como a senha de
usuário e seus dados de cartão de crédito, são gravados de forma criptografada em nosso
banco de dados e aqueles dados relativos a pagamento utilizados na compra de ingressos
nunca são armazenados em nossos servidores.

O Celebration está comprometido com a proteção de seus dados pessoais e adota as
medidas necessárias para garantir a segurança, integridade e confiabilidade dos dados
pessoais.
Você poderá acessar os seus dados pessoais cadastrados na plataforma de eventos do
Celebration através do endereço: https://celebration.tickerup.com.br/acesso-conta e
https://bileto.sympla.com.br/event/68407/d/106980 e, em sendo de sua vontade, poderá
solicitar
a
exclusão
dos
seus
dados
através
do
e-mail
vendas@reveilloncelebration.com.br, pois perceberemos a solicitação e, caso não haja
algum empecilho legal, procederemos com a remoção de seus dados. É importante
observar que, neste caso, você terá que se cadastrar novamente para adquirir ingressos,
obter informações sobre os eventos e etc.
Essa Política de Privacidade aplica-se somente ao site do Celebration, obedecendo todas
as diretrizes legais, sobretudo à Lei Geral de Proteção de Dados, e ao utilizar nosso site,
você concorda com a Política de Privacidade contida neste documento.

