
  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
 
  

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DO CLUBE LAR MAIS.  

  

A Política de Privacidade do CLUBE LAR MAIS dispõe sobre a utilização das 

informações de seus clientes cadastrados, e está em acordo com a Lei No 13.709, 

de 14 de Agosto de 2018, ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, que 

dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito publico ou privado, com o objetivo 

de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  

  

Os dados dos clientes cadastrados no CLUBE LAR MAIS serão protegidos e 
tratados única e exclusivamente conforme a política de privacidade do CLUBE LAR 

MAIS descrita no presente Regulamento.   
  

Ao aderir ao CLUBE LAR MAIS, através do cadastro realizado em 
www.clubelarmais.com.br ou aplicativo CLUBE LAR MAIS, o cliente participante 
outorga a LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL o direito de armazenar em banco 

de dados as informações cadastradas em sua adesão, além de informações 
referentes a hábitos de compra, coletadas durante a utilização do CLUBE LAR 

MAIS.  
 

Informações cadastradas na adesão:   
a) Dados pessoais: Nome completo; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Registro Geral 

– RG, com Órgão Emissor; Data de Nascimento; Gênero.  
b) Endereço: Logradouro; Número; Complemento, se houver; Bairro; Cidade; 

Estado; Código de Endereçamento Postal - CEP.  

c) Contato: e-mail, telefone celular e telefone residencial e/ou comercial.  

 
Informações referentes a hábitos de compra: unidade em que compra com maior 
frequência, produtos que compra com maior frequência, como prefere pagar, 

ofertas que adere com maior frequência.   
  

Os dados cadastrados no CLUBE LAR MAIS serão utilizados com o único objetivo 
de informar e oportunizar aos clientes que se cadastrarem quanto à sua 



participação em promoções e benefícios exclusivos, sobre os quais será 
oportunamente informado, através dos canais oficiais de comunicação da LAR, 

materiais informativos em todas as suas unidades, e meios de comunicação 
escolhidos no momento do cadastro, com total gerência sobre seus dados, 
conforme descrito neste Regulamento e aceitos pelo cliente no momento de sua 

adesão ao CLUBE LAR MAIS.  
  

O CLUBE LAR MAIS realizará promoções com distribuição gratuita de prêmios 
exclusivas para seus clientes participantes, que serão informados de sua realização 
através dos canais oficiais de comunicação da LAR, materiais informativos em 
todas as suas unidades, e meios de comunicação escolhidos no momento do 
cadastro. Ao cumprir os critérios de participação da promoção, o cliente cadastrado 

estará automaticamente participando e concorrendo aos prêmios.  
  

Todas as promoções com distribuição gratuita de prêmios que vierem a ser 
promovidas pelo CLUBE LAR MAIS serão devidamente autorizadas pelo Ministério 

da Economia - ME, através da SECAP - Secretaria de Avaliação de Políticas 

Públicas, Planejamento, Energia e Loteria.  
  

A utilização dos dados coletados e cadastrados pelo CLUBE LAR MAIS se dará 

pelo período de sua vigência.   
  

Ao concluir sua adesão no CLUBE LAR MAIS, o participante poderá optar ou não 
pelo recebimento de promoções, informativos sobre produtos ou serviços e outras 

ofertas de parceiros do CLUBE LAR MAIS.   
  

Os clientes participantes do CLUBE LAR MAIS que autorizarem o recebimento de 
informativos referentes ao Programa, receberão estes informativos através dos 

canais escolhidos no momento de sua adesão.   
  

O cliente participante do CLUBE LAR MAIS compromete-se a manter todos os 
seus dados cadastrais atualizados, sendo responsável por qualquer prejuízo 

oriundo de informações inverídicas, imprecisas ou omissas.   
  

O cliente participante do CLUBE LAR MAIS poderá, a qualquer tempo, alterar os 
dados cadastrais de sua conta no Programa a partir do site 

www.clubelarmais.com.br ou aplicativo CLUBE LAR MAIS.  
  

O cliente participante do CLUBE LAR MAIS poderá, a seu critério e em qualquer 
tempo, solicitar sua exclusão do Programa, bastando para isso formalizar sua 

intenção através do site www.clubelarmais.com.br ou aplicativo CLUBE LAR 

MAIS, ícone Fale Conosco.  
  

Caso, no momento em que solicitar sua exclusão do CLUBE LAR MAIS, o cliente 

estiver participando de promoção com distribuição gratuita de prêmio autorizada 

pela SECAP/ME, seus dados serão invalidados, e permanecerão arquivados 
somente para fins de prestação de contas da promoção junto à SECAP/ME, em 

cumprimento a Portaria MF no. 41/2008. 


