
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE PRIVACY POLICY 
1. Introdução 
 
1.1. Esta Política de Privacidade define a política de 
privacidade para clientes, usuários autorizados ou 
outros visitantes (“Usuário”) do site da Sistema Use 
Fashion Comércio de Informações EIRELI 
(“UseFashion”), https://www.usefashion.com (“Site”).  
 
1.2. A UseFashion, como controladora dos dados, é 
quem coleta ou recebe os dados dos Usuários, de acordo 
com esta Política de Privacidade. O nosso Agente de 
Proteção de Dados é: Heward Mills.  
 
1.3. A UseFashion tem como compromisso proteger e 
respeitar a privacidade de seus Usuários de todos os 
lugares do mundo. Como a maioria dos negócios, a 
UseFashion guarda informações pessoais sobre clientes 
e pessoas que possam ter interesse em seus produtos e 
serviços. Assim, o objetivo desta Política de Privacidade 
é informá-los sobre o tipo de informação que a 
UseFashion processa, como esse processamento pode 
afetar os direitos dos Usuários e como se dá a utilização 
de dados cadastrais e informações de caráter pessoal 
(“Dados Pessoais”) fornecidos à UseFashion.  
 
1.4. Ao fornecer seus Dados Pessoais à UseFashion, o 
Usuário expressamente aceita os termos desta Política 
de Privacidade, autorizando a coleta e o uso dos Dados 
Pessoais e quaisquer outras informações fornecidas à 
UseFashion de acordo com esta Política de Privacidade. 
Se, a qualquer momento, o Usuário desejar alterar as 
permissões de uso de seus Dados Pessoais, poderá 
contatar a UseFashion pelo e-mail 
contato@usefashion.com. 
 
1.5. A UseFashion poderá atualizar esta Política de 
Privacidade a qualquer tempo. As alterações serão 
disponibilizadas no Site e, quando necessário, 
notificadas ao Usuário por meio das informações de 
contato fornecidas para este fim. Deste modo, 
recomenda-se ao Usuário que revise periodicamente a 
Política de Privacidade e atualize seus dados de contato. 
Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez 
em dezembro de 2018. 
 
1.6. Perguntas sobre esta Política de Privacidade e sobre 
nossas práticas de privacidade deverão ser enviadas por 
e-mail para contato@usefashion.com. 
 
1.7. Se o Usuário quiser fazer uma reclamação sobre 
como a UseFashion utiliza suas informações ou sobre 
suposta infração à Lei nº 12.965/2014 ou ao 
Regulamento de Proteção Geral de Dados, favor 
contatar contato@usefashion.com e a UseFashion fará 
todo o possível para ajudar. Se o Usuário ainda não 

1. Introduction 
 
1.1. This Privacy Policy sets out the privacy and cookies 
policy for clients, authorized users and other visitors 
(“User”) of Sistema Use Fashion Comércio de 
Informações EIRELI (“UseFashion”), 
https://www.usefashion.com (“Site”). 
 
1.2. UseFashion, as data controller, collects and receives 
the User’s data, according to this Privacy Policy. Our Data 
Protection Officer is: Heward Mills. 
 
 
1.3. UseFashion is committed to protect and respect the 
privacy of its Users worldwide. As most businesses, 
personal information about customers and people who 
may be interested in UseFashion’s products and services 
are kept by UseFashion. Thus, the purpose of this Privacy 
Policy is to inform the Users on the type of information 
UseFashion processes, how this processing may affect 
the User’s rights and how UseFashion will use the 
registration data and personal information (“Personal 
Data”) that is submitted to UseFashion. 
 
 
1.4. By providing Personal Data to UseFashion, User 
explicitly agrees to this Privacy Policy and consents to 
the collection and use of it and any other information 
provided to UseFashion in accordance with this Privacy 
Policy. If at any time User wishes to change the uses of 
the Personal Data to which User has consented, please 
contact us at contato@usefashion.com.  
 
 
 
1.5. UseFashion may revise this Privacy Policy at any 
time. The updates will be disclosed in this space and, 
when necessary, notified to the User by means of the 
contact information provided to this end. Therefore, 
UseFashion’s recommends the User to regularly review 
the Privacy Policy and update his/her contact 
information. This Privacy Policy was last updated in 
December 2018. 
 
 
1.6. Any questions regarding this Privacy Policy and our 
privacy practices should be sent by email to 
contato@usefashion.com. 
 
1.7. If the User wishes to make a complaint about how 
UseFashion use his/her information or an alleged 
infringement to Law No. 12,965/2014 or to the General 
Data Protection Regulation, please contact us at 
contato@usefashion.com and UseFashion will do our 
best to help. If the User is still unhappy, when applicable, 



estiver satisfeito, quando aplicável, este pode entrar em 
contato com uma autoridade de supervisão de proteção 
de dados no Brasil ou no Estado Membro da UE, caso 
seja essa sua naturalidade, localização, residência 
habitual ou local de trabalho. 
 
2. Coleta de Dados Pessoais 
 
2.1. A maioria dos Dados Pessoais coletados e 
armazenados pela UseFashion são fornecidos pelo 
próprio Usuário, por exemplo: 
 
(i) ao entrar em contato com a UseFashion (por e-mail, 
telefone, carta ou pessoalmente); 
(ii) ao solicitar uma demonstração ou relatório; 
(iii) ao se inscrever para um evento referente a uma 
determinada área de interesse; 
(iv) ao se tornar um contato designado e/ou usuário 
autorizado no Site; e/ou 
(v) ao demonstrar interesse nos produtos e serviços da 
UseFashion (por exemplo, comparecendo a evento) a 
um membro de nosso pessoal ou representantes. 
 
2.2. A coleta dos Dados Pessoais pela UseFashion 
também pode se dar automaticamente, das seguintes 
formas: 
 
(i) o Site registra automaticamente informações de log 
de servidor da internet; 
(ii) por meio de cookies. Cookies são pequenas partes de 
informações que são emitidas para o computador do 
Usuário ou dispositivo semelhante utilizado para acessar 
a internet como, por exemplo, smartphones, tablets ou 
outros dispositivos móveis, quando o Usuário entra em 
um site que armazena e por vezes rastreia informações 
sobre o uso do Site pelo Usuário. Verifique nossa Política 
de Cookies;  
(iii) pela gravação de conversas mantidas com as equipes 
de vendas, gestão de contas e atendimento ao cliente da 
UseFashion; 
(iv) pelo fornecimento de qualquer informação pelo 
Usuário ao preencher e enviar uma solicitação à 
UseFashion para registro no Site ou recebimento de 
alertas por e-mail ou outras comunicações da 
UseFashion; 
(v) pelas transações realizadas com a UseFashion; e/ou 
(vi) ou através de quaisquer outros dados que o Usuário 
fornecer à UseFashion ao solicitar informações sobre o 
conteúdo do Site, por e-mail, contato telefônico, carta, 
ou de qualquer outra forma, fornecer à UseFashion 
Dados Pessoais. 
 
2.3. A UseFashion pode obter informações profissionais 
do Usuário que estiverem disponíveis publicamente 
(fornecidas por terceiros ou em publicações online). 
 

it can contact a data protection supervisory authority in 
Brazil or in the EU Member State, in case it is the User’s 
naturality, location, habitual residence or place of work. 
 
 
 
2. Collection of Personal Data 
 
2.1. Most of Personal Data collected and stored by 
UseFashion comes directly from the User, for example: 
 
 
(i) by contacting UseFashion (by email, phone, mail or in 
person); 
(ii) by requesting a demonstration or report; 
(iii) when signing up to attend an event relating to a 
particular area of interest; 
(iv) when becoming a designated contact and/or an 
authorized user in the Site; and/or 
(v) when expressing an interest in UseFashion’s products 
and services (such as when attending an event) to one of 
our staff or representatives. 
 
2.2. The collect of Personal Data by UseFashion may also 
be automatic, as follows: 
 
 
(i) the Site automatically registers web log server 
information; 
(ii) through cookies. Cookies are small pieces of 
information which are issued to the User’s computer or 
any similar device used to access the internet e.g. 
smartphones, tablets or other mobile device when the 
User visit a website and which store and sometimes 
track information about the Site use by the User. Please 
see our cookies policy; 
 
(iii) by recording conversations made with sales, account 
management and customer service teams of 
UseFashion; 
(iv) by any data which User provide when User 
completes and submits an application to UseFashion in 
order to register on the Site or to receive email alerts or 
other communications from UseFashion; 
(v) by any transactions performed with UseFashion; 
and/or 
(vi) by any other data which User provides to UseFashion 
when enquiring about the content of the site, email, 
telephone, letter, or otherwise provide UseFashion with 
Personal Information. 
 
 
2.3. UseFashion may obtain publicly available 
professional information about the User (provided by 
third parties or online publications). 
 



2.4. Os Dados Pessoais podem incluir nome completo, 
CPF, data de nascimento, endereço de e-mail, endereço 
de correspondência, número de telefone, número de 
fax, detalhes de cartão de débito/crédito, nome da 
empresa, cargo do Usuário, endereço de IP, tipo de 
browser e sistema operacional, páginas visitadas 
durante a visita ao Site, fonte de acesso (por exemplo, o 
site ou link que dirigiu o Usuário ao Site), log do servidor 
da internet, informações de cookies, entre outros dados 
fornecidos pelo Usuário ou obtidos por outros meios 
descritos nesta Política de Privacidade. 
 
2.5. A UseFashion (ou qualquer de seus subcontratados) 
poderá também receber Dados Pessoais por meio de 
terceiros, como por exemplo, um Usuário que indicar o 
Site a um amigo. 
 
3. Armazenamento e tratamento dos Dados Pessoais 
 
3.1. A UseFashion armazenará os Dados Pessoais do 
Usuário em servidor seguro. A tecnologia que a 
UseFashion utiliza e as políticas de segurança 
implementadas se destinam a proteger os Dados 
Pessoais dos Usuários contra acesso não autorizado e 
uso indevido. 
 
3.2. A UseFashion armazenará os Dados Pessoais dos 
Usuários para utilização destinada aos fins descritos 
nesta Política de Privacidade, dentro dos limites 
permitidos por Lei. 
 
4. Autorização e Formas de Uso dos Dados Pessoais 
 
4.1. A UseFashion poderá usar os Dados Pessoais 
(conforme requisitos da Lei nº 12.965/2014, do 
Regulamento de Proteção Geral de Dados, sem prejuízo 
de outras legislações aplicáveis) para os seguintes fins: 
 
(i) administrar a(s) conta(s) do Usuário no Site e, ainda, 
qualquer situação para a qual o Usuário autorizou e 
forneceu Dados Pessoais, incluindo alertas por e-mail, 
transações realizadas com a UseFashion, concursos e 
promoções das quais o Usuário venha a participar; 
(ii) responder a qualquer solicitação feita pelo Usuário à 
UseFashion; 
(iii) manter registro para fins de qualidade do Site e 
treinamento dos funcionários da UseFashion; 
(iv) fornecer produtos e serviços da UseFashion ou 
terceiros diretamente relacionados; 
(v) enviar boletins e/ou alertas e informações sobre a 
UseFashion ou quaisquer futuros serviços prestados por 
terceiros (em todos os formatos que o Usuário tenha 
autorizado, por exemplo, correio, e-mail, mensagem de 
texto);  
(vi) gerar estatísticas agregadas sobre usuários, padrões 
de tráfego etc. do Site, bem como desenvolver planos de 
marketing da UseFashion. Quando fornecidas em razão 

2.4. Personal Data might include full name, date of birth, 
e-mail address, postal address, telephone number, fax 
number, credit/debit card details, company name, 
User’s position, IP address, browser and operational 
system type, visited pages during the Site visit, access 
source (per example, site or link that directed the User 
to the Site), web server log, cookies information, among 
other data provided by the User or obtained by other 
means described in this Privacy Policy. 
 
 
 
2.5. UseFashion (or any of its sub-contractors) may also 
receive Personal Data from third parties, for example a 
User who wants to tell a friend about the Site. 
 
 
3. Storage and retention of Personal Data 
 
3.1. UseFashion will keep User’s Personal Data on a 
secure server. The technology that UseFashion uses and 
the security policies which UseFashion has implemented 
are intended to safeguard Users’ Personal Data from 
unauthorized access and improper use. 
 
 
3.2. UseFashion will keep User’s Personal Data (to the 
extent permitted by the Law) to enable UseFashion to 
use it for the purposes described in this Privacy Policy, 
within the limits established by law. 
 
4. Authorization and Uses of Personal Data 
 
4.1. UseFashion may use the Personal Data (as the 
requirements of Law No. 12,965/2014, General Data 
Protection Regulation without prejudice of any other 
applicable legislation) for the following purposes: 
 
(i) administering User’s website account(s) and 
otherwise in connection with any service for which User 
has authorized and provided Personal Data, including 
any email alerts, transactions with WGSN, competitions 
and promotions that User takes part in; 
(ii) responding to any enquiry User makes to UseFashion; 
 
(iii) to record for the Site’s quality and UseFashion’s 
employees training purposes. 
(iv) to provide UseFashion’s products and services or 
directly related third parties; 
(v) sending newsletters and/or alerts and information 
regarding UseFashion’s or any third party’s future 
services (in all formats to which User has consented e.g. 
post, email, text); and 
 
(vi) for generating aggregated statistics about users, 
traffic patterns etc. of the Site, as well as developing 
UseFashion’s marketing plans. When provided as part of 



de solicitação de demonstração de produtos e/ou 
serviços, as informações são usadas para direcionar o 
Usuário ao membro mais indicado da equipe 
UseFashion; 
(vii) garantir a segurança da rede e dos Dados Pessoais; 
(viii) monitorar o desempenho do Site e aprimorar a 
experiência do Usuário; e 
(ix) inscrever, confirmar presença e assegurar a 
segurança do Usuário em eventos. 
 
4.2. O Usuário autoriza que a UseFashion disponha dos 
seus Dados Pessoais (conforme requisitos da Lei nº 
12.965/2014, do Regulamento de Proteção Geral de 
Dados sem prejuízo de outras legislações aplicáveis), nos 
seguintes termos: 
 
(i) a outras organizações selecionadas pela UseFashion 
ou parceiros para entrar em contato com o Usuário ou 
enviar informações por correio, telefone e/ou e-mail, 
exceto se vedado pelo Usuário;  
(ii) a quaisquer subcontratados e representantes 
nomeados pela UseFashion para executar as funções 
supra descritas em nome da UseFashion e de acordo 
com suas instruções; 
(iii) a terceiros escolhidos pela UseFashion para a 
elaboração de estatísticas agregadas e inominadas sobre 
os usuários, os padrões de tráfego etc. do Site; 
(iv) a indivíduos e/ou organizações que se façam 
necessários para garantir a conformidade da UseFashion 
com qualquer lei aplicável, regulamento, procedimento 
legal ou solicitação governamental; 
(v) a qualquer autoridade administrativa competente, 
que exija que a UseFashion divulgue os dados cadastrais 
do Usuário no Site, incluindo qualificação pessoal, 
filiação e endereço, nos termos da Lei nº 12.965/2014; e 
(vi) a qualquer indivíduo ou autoridade, mediante ordem 
judicial, nos termos da Lei nº 12.965/2014. 
 
4.3. Em todos os casos, os Dados Pessoais do Usuário são 
utilizados apenas para realizar acessos almejados, nos 
termos desta Política de Privacidade, sendo certo que os 
terceiros aqui elencados têm obrigação de sigilo e 
segurança. 
 
4.4. A UseFashion não coleta, consciente ou 
intencionalmente, informações sensíveis de pessoas1 e 
pede que o Usuário não nos forneça informações 
pessoais sensíveis. Caso o Usuário nos forneça 
informações pessoais sensíveis inadvertidamente, 

a request for a service demonstration, information is 
used to match the User to the most suitable member of 
our team; 
 
(vii) to ensure the net and Personal Data safety; 
(viii) to monitor the Site’s performance and improve the 
User’s experience; and 
(ix) subscribe, confirm presence and ensure the User’s 
safety in events.  
 
4.2. User agrees that UseFashion discloses of User’s 
Personal Data (as the requirements of Law No. 
12,965/2014, General Data Protection Regulation, 
without prejudice of any other applicable legislation) as 
follows: 
 
(i) to other organizations selected by UseFashion or its 
partners to enable them to contact User or send 
information by post, telephone and/or email, unless 
specifically indicated otherwise; 
(ii) to any sub-contractors and agents appointed by 
UseFashion to perform the above functions on its behalf 
and in accordance with its instructions. 
 
(iii) to third parties selected by WGSN as part of 
aggregated and anonymized statistics about users, 
traffic patterns etc. of the Site; 
(iv) to such individuals and/or bodies as necessary to 
ensure UseFashion’s compliance with any applicable 
law, regulation, legal proceeding or governmental 
request; 
(v) to any administrative authority with jurisdiction, 
requiring UseFashion to disclose the User’s Personal 
data, including personal qualification, filiation and 
address as foreseen by Law No. 12,965/2014; and 
(vi) to any individual or authority against court order, as 
foreseen by Law No. 12,965/2014. 
 
4.3. In all instances, the User’s Personal Data is used only 
to perform the contracted services, as established by 
this Privacy Policy, being certain that the third parties 
listed herein are obliged to keep the information safe 
and under secrecy. 
 
4.4. UseFashion does not knowingly or intentionally 
collect sensitive personal information from individuals2 
and request that the User does not submit sensitive 
personal information. If the User inadvertently or 
intentionally transmit sensitive personal information, 
UseFashion will understand that the User had explicitly 

                                                           
1 “Informações pessoais sensíveis” abrangem origem racial ou étnica, posições políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação 
sindical, informações genéticas, biométricas (que possibilitam a identificação de uma pessoa), sobre saúde, vida ou orientação 
sexual de uma pessoa.  
2 ‘Sensitive personal information’ comprises racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade 
union membership, genetic, biometric (that enable identifying an individual), health or sexual orientation information of an 
individual.  



entenderemos que este nos autorizou expressamente a 
processar as informações para fins de sua remoção. 
 
 
4.5. Caso a UseFashion (ou uma parte significativa desta) 
seja adquirida ou realize uma fusão com outra empresa, 
os Dados Pessoais poderão ser fornecidos para a 
empresa adquirente em meio aos ativos transferidos no 
negócio. Isso permitirá a continuação do 
relacionamento com os negócios relevantes da 
UseFashion apesar da mudança de controle. Os Dados 
Pessoais também poderão ser revelados (em caráter 
confidencial) a empresas com quem a UseFashion 
estiver negociando a venda/fusão, como parte da 
averiguação realizada na UseFashion por terceiros. 
 
4.6. No processamento dos Dados Pessoais conforme 
acima exposto, a UseFashion poderá (até o limite 
permitido por Lei e nos termos do Regulamento de 
Proteção Geral de Dados), em submetê-los para fora da 
Área Econômica Europeia (“AEE”) e do Brasil. A 
UseFashion tomará todas as medidas cabíveis para 
assegurar que, nesse caso, os Dados Pessoais sejam 
tratados de forma segura e em conformidade com esta 
Política de Privacidade. Não obstante, a UseFashion não 
garante e nem assume responsabilidade pelo 
cumprimento desta Política de Privacidade fora da AEE e 
do Brasil, considerando que as leis de outros países 
podem fornecer menor proteção de informações do que 
a lei brasileira ou que o Regulamento de Proteção Geral 
de Dados. Ao submeter Dados Pessoais para a 
UseFashion, o Usuário autoriza o envio de tais 
informações para fora do AEE ou do Brasil, a menos que 
se indique expressamente o contrário. 
 
5. Retenção dos Dados Pessoais 
 
A UseFashion retém os Dados Pessoais do Usuário 
apenas pelo prazo necessário, com o propósito de: 
 
(i) aprimorar nossa prestação de serviços e produtos 
para o Usuário; 
(ii) gerenciar a relação do Usuário com a UseFashion; 
(iii) cumprir as obrigações estatutárias da UseFashion; e 
(iv) atender as expectativas razoáveis dos atuais e 
antigos Usuários da UseFashion. 
 
6. Transferências Geográficas de Dados 
 
Se o Usuário utilizar os serviços do Site enquanto estiver 
dentro da Área Econômica Europeia, suas informações 
serão transmitidas para o Brasil. Em todo caso, a 
UseFashion adotará todas as medidas para garantir a 
segurança dos Dados Pessoais a fim de proteger o direito 
de privacidade do Usuário na forma descrita nesta 
Política de Privacidade. 
 

consented with its processing and deletion by 
UseFashion. 
 
 
4.5. In the event that UseFashion (or a relevant part of 
UseFashion) is acquired by or merges with another 
company, Personal Data may be passed to the 
purchasing/merging company amongst the transferred 
business assets. This will enable User’s relationship to 
continue with the relevant UseFashion business despite 
the change of ownership. Personal Data may also be 
passed (on a confidential basis) to companies with 
whom UseFashion is negotiating such a sale/merger as 
part of the verification exercise carried out on 
UseFashion by the third party. 
 
4.6. In processing Personal Data in accordance with the 
above, UseFashion may (to the extent permitted by Law 
and in accordance with the General Data Protection 
Regulation) send it outside the European Economic Area 
(“EEA”) and Brazil. UseFashion will take all applicable 
steps to ensure that in such circumstances Personal Data 
is treated securely and in accordance with this Privacy 
Policy. Nonetheless, UseFashion does not guarantee or 
assume responsibility for the enforcement of this Privacy 
Policy outside the EAA and Brazil, considering that the 
laws of other countries may provide lesser protection to 
User’s information than the Brazilian Law or the General 
Data Protection Regulation. When User submits 
Personal Data to UseFashion, User consents to the 
transfer of such information outside EAA or Brazil unless 
specifically indicated otherwise. 
 
 
 
5. Personal Data Retention 
 
UseFashion retains the User’s Personal Data for no 
longer than necessary, with purpose of: 
 
(i) best provide with products and services to the User; 
(ii) manage the User relationship with UseFashion; 
(iii) meet UseFashion’s statutory obligations; and 
(iv) meet UseFashion’s current and previous Users 
reasonable expectations. 
 
 
6. Geographic Data Transfers 
 
If the User uses the Site’s services while inside the EEA, 
his/her information may be transferred to Brazil. In any 
case, UseFashion will adopt all measures to ensure the 
safety of Personal Data in order to assure User’s privacy 
rights as described in this Privacy Policy.  
 
 
 



7. Direitos dos Usuários 
 
7.1. Sujeito a certas limitações, o Usuário tem os 
seguintes direitos em relação às suas informações: 
 
(i) solicitar acesso a e esclarecimentos sobre como a 
UseFashion usa e processa suas informações; 
 
(ii) solicitar correção ou remoção das suas informações; 
 
 
(iii) solicitar que a UseFashion restrinja o uso das suas 
informações; 
 
(iv) retirar autorização para a utilização e processamento 
de suas informações, a qualquer tempo, quando sujeitas 
ao seu consentimento. Isto não afeta a legitimidade do 
uso e processamento das suas informações antes da sua 
desautorização. 
 
7.2. Se o Usuário reside na Califórnia, este pode ter o 
direito, segundo a Cláusula 1798.83, do Código Civil da 
Califórnia, de obter determinadas informações sobre os 
tipos de dados pessoais que a UseFashion compartilha 
com terceiros para marketing direto durante o ano civil 
anterior, incluindo os nomes e endereços de tais 
terceiros e exemplos dos tipos de serviços ou produtos 
por eles comercializados. 
 
7.3. O Usuário pode exercer os seus direitos enviando e-
mail para contato@usefashion.com. 
 
7.4. Para mais informações sobre como se opor ao uso 
das suas informações coletadas a partir de cookies e 
tecnologias semelhantes, verifique a Política de Cookies 
da UseFashion. 
 
8. Sites de terceiros 
 
A UseFashion não controla e não é responsável por 
quaisquer sites de terceiros que são mencionados ou 
que têm links disponibilizados no Site. O uso de Dados 
Pessoais em tais sites não está sujeito a esta Política de 
Privacidade e se realizará inteiramente por conta e risco 
do Usuário. 
 
9. Menores de 18 anos 
 
9.1. A UseFashion se preocupa com a proteção da 
privacidade de crianças. A UseFashion não contata ou 
conscientemente coleta informações de menores de 18 
anos. O Site não tem a intenção de solicitar qualquer tipo 
de informação sobre menores de 18 anos. 
 
9.2. Se a UseFashion tomar conhecimento de que um 
menor de 18 anos nos forneceu Dados Pessoais, nós 

7. User’s Rights 
 
Subject to certain limitations, the User has the following 
rights in relation to his/her information: 
 
(i) to request access and clarifications on how 
UseFashion used and processes his/her information 
 
(ii) to request the correction or deletion of his/her 
information; 
 
(iii) to request that UseFashion restrict the use of his/her 
information; 
 
(iv) to withdraw his/her consent to use and process 
his/her information, at any time, when subject to his/her 
consent. This won´t affect the lawfulness of use and 
processing of his/her data prior to his/her withdrawal. 
 
 
7.2. If the User is a resident of California, it may have a 
right pursuant to Section 1798.83 of the California Civil 
Code to obtain certain information about the types of 
personal data that we have shared with third parties for 
direct marketing purposes during the preceding 
calendar year, including the names and addresses of 
those third parties, and examples of the types of services 
or products marketed by those third parties. 
 
7.3. The User may exercise any of his/her rights by 
sending an e-mail to contato@usefashion.com. 
 
7.4. For more information on how to object to use of 
information collected from cookies and similar 
technologies, please see UseFashion’s Cookies Policy. 
 
 
8. Third Party Websites 
 
Please be aware that UseFashion does not control and is 
not responsible for any third party websites that are 
referred to or linked from its own websites and that use 
of Personal Data on these websites is not subject to this 
Privacy and shall be made entirely at User’s own risk. 
 
 
9. Under age Individuals (18 Years Minors) 
 
9.1. UseFashion is concerned to protect the privacy of 
children. UseFashion does not knowingly contact or 
collect information from persons under the age of 18. 
The Site is not intended to solicit information of any kind 
from persons under the age of 18. 
 
9.2. If the User become aware that a person under age 
18 has provided us with personal information, we will 
take steps to delete such information. 



adotaremos as medidas necessárias para que eles sejam 
removidos. 
 
10. Registro 
 
10.1. Para acessar determinadas áreas do Site, a 
UseFashion pode exigir que o Usuário se registre e 
forneça determinadas informações. 
 
10.2. Além das disposições desta Política de Privacidade, 
o Usuário também concorda em: 
 
(i) fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e 
completas, conforme solicitado pelo formulário de 
registro em questão (“Dados Cadastrais”); 
(ii) verificar frequentemente e alterar os Dados 
Cadastrais para mantê-los inteiramente atualizados. 
 
 
11. Identidade Eletrônica 
 
O Usuário será o único responsável pela 
confidencialidade e adequada utilização de seu nome de 
Usuário e senha, criados no momento do cadastro para 
acesso ao Site, em atenção aos Termos de Uso e Termos 
e Condições da UseFashion. 
 
12. Responsabilidades da UseFashion 
 
12.1. Nos termos da Lei nº 12.965/2014, a UseFashion se 
responsabiliza pela proteção da privacidade e dos dados 
fornecidos pelo Usuário, os quais serão mantidos sob 
sigilo, em ambiente controlado e de segurança, nos 
termos desta Política de Privacidade. 
 
12.2. A UseFashion não se responsabiliza por danos 
decorrentes dos conteúdos gerados pelo Usuário ou 
pelo uso indevido do conteúdo do Usuário por terceiros, 
salvo se, devidamente contatada, nos termos da 
Cláusula 13.1 desta Política de Privacidade, a UseFashion 
não tome as medidas cabíveis. 
 
13. Guarda dos Dados do Usuário 
 
13.1. Se, a qualquer momento, o Usuário tome 
conhecimento de qualquer uso indevido e não 
autorizado dos dados e informações fornecidas à 
UseFashion, o Usuário deverá contatar imediatamente a 
UseFashion pelo e-mail contato@usefashion.com para a 
adoção das medidas cabíveis. 
 
13.2. Ao final da relação celebrada entre o Usuário e a 
UseFashion, os dados e informações fornecidas pelo 
Usuário nos termos desta Política de Privacidade 
permanecerão armazenados, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo mínimo de 6 (seis) 
meses, nos termos da Lei nº 12.965/2014. 

 
 
 
10. Registration 
 
10.1. To access certain parts of the Site, UseFashion may 
require User to register and provide certain information. 
 
 
10.2. In addition to the provisions of this Privacy, User 
also agrees to: 
 
(i) provide true, accurate, current and complete 
information about yourself as prompted by the relevant 
registration form (“Registration Data”); and 
 
(ii) maintain and promptly update the Registration Data 
to keep it fully up to date. 
 
11. Electronic Identity 
 
User shall assume full responsibility for the 
confidentiality and proper use of username and 
password, created when registering for the Site, in 
compliance with UseFashion’s Terms of Use and Terms 
and Conditions. 
 
12. UseFashion’s Liabilities 
 
12.1. As foreseen by Law No. 12,965/2014, UseFashion 
is responsible for the protection of the User’s data and 
privacy, which will be kept in secrecy, under a controlled 
and secure environment, according to this Privacy Policy. 
 
 
12.2. UseFashion is not responsible for the damages 
resulted from content created by the User or by the 
misuse of the User’s content by third parties, except if, 
dully contacted, according to Clause 13.1 of this Privacy 
Policy, UseFashion does not take the applicable 
measures. 
 
13. Custody of User’s Data 
 
13.1. If, at any time, User acknowledges the improper 
and non-authorized use of data and information 
provided to UseFashion, User must immediately contact 
UseFashion by the e-mail contato@usefashion.com for 
proper measures. 
 
 
13.2. By termination of the relationship entered 
between User and UseFashion, in written, according to 
UseFashion’s the Terms of Use and Terms and 
Conditions, the data and information provided by User, 
as established by this Privacy Policy, will be kept, in 
secrecy, under a controlled and secure environment, for 



 
 
 
13.3. A exclusão definitiva dos Dados Pessoais deverá ser 
requerida expressamente pelo Usuário ao final da 
relação celebrada, mediante envio de e-mail para o 
endereço contato@usefashion.com, em atenção ao 
disposto pela Lei nº 12.965/2014. 
 
13.4. Os dados e informações, registros de acesso e 
conteúdo das comunicações privadas do Usuário só 
serão disponibilizadas a terceiros nas hipóteses previstas 
nesta Política de Privacidade ou mediante ordem 
judicial. 
 
14. Lei aplicável 
 
Esta Política de Privacidade é regida e interpretada de 
acordo com as leis brasileiras, em especial a Lei nº 
12.965/2014. 
 
São competentes para a resolução de qualquer conflito 
derivado, relacionado ou decorrente do uso do Site os 
tribunais do Brasil. 

at least 6 (six) months, as established by Law No. 
12,965/2014. 
 
13.3. The complete exclusion of the Personal Data must 
be expressly required by the User at the end of the 
relationship, by the e-mail address 
contato@usefashion.com, as established by Law No. 
12,965/2014. 
 
13.4. User’s data and information, access registers and 
private communications content will only be disclosed to 
third parties according to this Privacy Policy provisions 
or against court order. 
 
 
14. Governing Law 
 
This Privacy Policy is governed by and will be construed 
in accordance with the Brazilian Law, especially Law No. 
12,965/2014. 
 
The parties submit to the exclusive jurisdiction of the 
Brazilian courts in relation to any legal actions or 
proceedings arising out of or in connection with this 
Policy. 
 

 


