
Termos de Uso,  Política
Privacidade e cookies

Considerações Gerais 1

Tratamentos de Dados Pessoais 1

Dos Registros de Acesso, Conforme Marco Civil da Internet 4

Cookies e scripts de monitoramento da experiência do usuário 4

Mais informações 5

Considerações Gerais
A sua privacidade é importante para nós. É política da SIESTA BOX SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM LTDA/EPP (SIESTA BOX) respeitar a sua privacidade em relação a
qualquer informação sua que possamos coletar no site siestabox.com.br ou em nosso
app, e outros sites que possuímos e operamos.

A presente política de privacidade é regida pela legislação brasileira, em especial o
Marco Civil da Internet (Lei Federal nº12.965) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
Federal nº 13.709).

A SIESTA BOX é, para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, a controladora dos
dados.

Tratamentos de Dados Pessoais
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para lhe
fornecer um serviço. Fazemo-lo por determinação legal ou por meios justos e legais,
com o seu conhecimento e consentimento. Também informamos por que estamos
coletando e como será usado.

Atualmente coletamos e tratamos por determinação legal os registros de acesso da
aplicação, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme determina o art. 15 do Marco Civil da
Internet.



Tais registros de acesso somente são disponibilizados para qualquer requerente
mediante determinação judicial.No que toca aos dados de cujo tratamento é optativo, ao
aceitar a presente Política de Privacidade você autoriza a SIESTA BOX a tratar os
seguintes dados pessoais:

a)Nome, e-mail telefone móvel, CPF, RG, e-mail, local/aeroporto selecionado,
data/hora do check in e quantidade de horas de utilização da cabine.

Os seus dados serão tratados pela SIESTA BOX com base nos seguintes permissivos
legais:

a) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória da SIESTA BOX (art. 7º, II da
LGPD):

i) sob esta hipótese serão tratados todos os seus dados necessários para o
encaminhamento às Receitas Federal, Estadual, Municipal e outros
órgãos governamentais (nome, endereço, CPF, RG, email)

ii) os mesmos dados previstos nos itens anteriores serão compartilhados
com a empresa de contabilidade que atende a SIESTA BOX, para fins de
cumprimento das obrigações previstas no item i.

b) Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual você seja parte ao seu pedido (art.
7º, V, da LGPD):

i) Além do armazenamento e processamento de todos os dados previstos
anteriormente, poderão ser realizados os seguintes tratamentos de dados
necessários para a execução do contrato: realização e conferência de
depósitos bancários e pagamentos com cartão de crédito, elaboração de
contratos e aditivos, emissão de recibos, renovação contratual, validação
de contatos pelos meios de atendimento do suporte, armazenamento e
tratamento de informações de pagamentos realizados, pendentes e
cobrança, além do controle de utilização do serviço, bonificações e
frequência.

c) Além de tudo o que já foi descrito anteriormente, VOCÊ autoriza prévia,
expressa e especificamente a SIESTA BOX a realizar os seguintes
tratamentos de seus dados pessoais já listados anteriormente:

i) coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração, sempre para fins de execução e/ou controle da execução do
contrato de trabalho, nos limites do poder de controle da SIESTA
BOX;

ii) VOCÊ também permite que a SIESTA BOX realize tratamento
dos seus dados pessoais para fins de prestação de envio de



correspondências e mensagens (eletrônicas ou físicas), bem como
para o envio de notificações extrajudiciais.

O tratamento dos dados será realizado até o que acontecer por último:

a) o decurso do tempo de guarda legal das informações de guarda obrigatória;

b) a prescrição do prazo de qualquer ação que uma das partes possa pretender
intentar contra a outra;

Conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem direito, em relação aos
seus dados pessoais,  a:

a) confirmar a existência de tratamento;

b) acesso aos dados;

c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;

e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa;

f) eliminação dos dados pessoais tratados sem o seu consentimento;

g) informação das entidades públicas e privadas com as quais a SIESTA BOX
realizou uso compartilhado de dados;

h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;

i) revogação do consentimento.

Os seus direitos podem ser exercidos por meio de contato com o encarregado de dados
da SIESTA BOX, através do e-mail: contato@siestabox.com.br

Em caso de não aceitação dos tratamentos de dados o serviço não poderá ser prestado
pela SIESTA BOX.

Em caso de revogação da aceitação do tratamento de dados, o serviço será
imediatamente interrompido.

Quando armazenamos dados, os protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis
  para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação
não autorizados.



Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com
terceiros, exceto quando exigido por lei ou quando autorizado por você.

O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja
ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos
aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade.

O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em
torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como
lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contacto conosco.

Dos Registros de Acesso, Conforme Marco
Civil da Internet
A SIESTA BOX, na qualidade de provedora de aplicação de internet, opta por não
guardar os registros de acesso ao seu serviço, como expressamente permitido pelo artigo
17 do Marco Civil da Internet.

Cookies e scripts de monitoramento da
experiência do usuário
A SIESTA BOX se utiliza dos seguintes cookies e/ou scripts para saber o caminho que VOCÊ está

percorrendo em seu site até finalização da venda:

1.Global site tag (gtag.js)

AW-946694982

2.Global site tag (gtag.js)

UA-118749860-2

3.Google Ads Remarketing Tag

946694982

4.Google Analytics

UA-118749860-2

5. Facebook Pixel

View Analytics



Pixel ID: 468092183821964

PageView

6. SIESTABOX_PIXEL_FACE

View Analytics

Pixel ID: 2262511753865360

PageView

O objetivo do uso dessas tecnologias é que o criativo seja o mais assertivo possível, ou seja,

através de análise dados saber qual criativo e qual rede social esta tendo o melhor retorno do

investimento. E melhorar os criativos e públicos de interesse.

Ao aceitar os presentes termos de uso e política de privacidade você concorda com a

gravação e leitura dos cookies bem como uso dos scripts acima elencados.

Não é possível utilizar o serviço da SIESTA BOX sem aceitação da gravação e leitura dos cookies

e uso dos scripts mencionados nesta seção.

Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo
que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies
ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site e/ou aplicativo.

Esta política entrou em vigor em 13/08/2021.


