
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Olá! Ao receber o link para cadastro como Membership do Clube Mirante Laje de Pedra, você concorda e 

consente em fornecer alguns de seus dados pessoais, que serão utilizados com a finalidade especifica de 

oferecer a melhor experiência neste espaço dedicado à arte, cultura e gastronomia, com benefícios 

exclusivos aos nossos convidados.  

 

Você é muito importante e teremos o máximo de cuidado para com seus dados disponibilizados através 

das nossas ferramentas. Por essa razão, criamos uma política, objetivando explicar e esclarecer que tipo 

de dados poderemos coletar, quais nossos cuidados e como manteremos armazenados e arquivados 

esses dados fornecidos pelos Membros do Clube. 

 

Estamos ajustados a nova lei geral de proteção de dados, sendo que essa política poderá sempre estar 

sendo atualizada para melhor atendimento e cumprimento das regras, uma vez que estamos tratando de 

um tema dinâmico e que necessita de acompanhamento constante.  

 

1. A quem se aplica essa política de privacidade? 

 

A todos os nossos convidados a participarem como Membros do Clube Mirante Laje de Pedra. 

 

2. Que tipos de dados receberemos de você, usuário: 

 

Os únicos dados que solicitaremos são os abaixo especificados: 

 

Dados cadastrais: nome e CPF; 

Detalhes de contato: e-mail, número de telefone; 

 

3. Como iremos utilizar os dados fornecidos pelo usuário: 

 

Para mantê-lo informado sobre toda e qualquer novidade do Clube, especialmente sobre os eventos de 

gastronomia, arte e cultura que ocorrerão ao longo do tempo, até o lançamento do Kempinski Laje de 

Pedra, além do envio de comunicações sobre outros serviços, visando proporcionar uma melhor 

experiência aos membros.  

 

Este cadastro poderá ser cancelado a qualquer momento, mediante solicitação do titular do dado pessoal 

feita ao email privacidade@klp.com.br. 

 

mailto:privacidade@klp.com.br


Se for necessário, seus dados poderão ser repassados a terceiros envolvidos no processo de entrega da 

melhor experiência junto ao Clube Mirante Laje de Pedra.  

 

4. Com quem compartilharemos esses dados: 

 

As informações coletadas somente serão compartilhadas quando forem necessárias: (i) para prestação 

adequada dos serviços disponibilizados pelo Clube; (ii) proteção em caso de conflito; (iii) mediante decisão 

judicial ou requisição de autoridade competente; (iv) com empresas provedoras de infraestrutura 

tecnológica e operacional, como empresas intermediadoras de pagamento e provedoras de serviço de 

armazenamento de informações. 

 

5. Quanto tempo manteremos armazenados os dados: 

 

Seus dados permanecerão em nossa base por um período mínimo de 5 anos, podendo ser ajustados 

sempre de acordo com a necessidade do membro convidado.  

 

6. Como protegeremos os dados do usuário: 

 

Os seus dados estarão armazenados em ambiente seguro e absolutamente controlado, em provedores 

de serviços que possuem a mesma preocupação que a nossa em relação a confidencialidade e 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com níveis de segurança técnica apropriados para 

evitar riscos de vazamento de informações.  

 

7. Os dados serão enviados para o exterior? 

 

Eventualmente, podemos armazenar o site e aplicativo do Clube Mirante Laje de Pedra em servidores do 

Google (Google Workspaces) ou da Amazon (AWS), para os quais haverá transferência de dados para 

outros países. Contudo, estes agentes possuem excelentes níveis de garantia e proteção dos dados, 

conforme legislação vigente. 

 

8. Como garantiremos o acesso aos dados do usuário?  

 

Para qualquer necessidade e tratamento dos dados é necessário o envio de um email para 

privacidade@klp.com.br. A partir do recebimento deste e-mail, nossa central de suporte dará toda a 

assistência necessária para o atendimento do usuário. 

 

9. Cookies e outras tecnologias de armazenamento 
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Cookies são pequenos arquivos de texto que contém uma etiqueta de identificação exclusiva, sendo que 

nesse arquivo várias informações do usuário são armazenadas em seu navegador. Ao aceitar dos cookies, 

para uma melhor navegação, o usuário poderá optar quem usará esses dados, salvando suas preferências 

em link próprio.  Alguns cookies são estritamente necessários para as funcionalidades do site ou aplicativo 

do Clube.  

 

10. LINKS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

Não fornecemos links para sites de terceiros. Todavia, em algum momento, poderemos indicar os links 

dos parceiros que estão conosco oferendo as melhores experiências aos membros do Clube Mirante Laje 

de Pedra. Nesses casos, a partir do momento em que o usuário é direcionado para fora do ambiente do 

Clube, é nossa recomendação que se leiam as declarações de privacidade de todos os sites visitados.  

 

11. Legislação e Foro: 

 

Está política de privacidade será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis Brasileiras, 

especialmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo que quaisquer demandas ou discussões a 

respeito das regras aqui propostas deverão ser feitas no foro de domicílio do usuário.  

 

 


