TERMOS DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA STOKKI
1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A nossa Política de Privacidade foi criada para afirmar o compromisso da STOKKI com a segurança,
privacidade e a transparência no tratamento das suas informações. A nossa Política de Privacidade
é parte integrante da gestão e do plano de governança e compliance da STOKKI. A nossa Política
de Privacidade se aplica às informações que coletamos, tratamos e utilizamos, tanto as
espontaneamente fornecidas por VOCÊ ou automaticamente coletadas quando VOCÊ trafega na
PLATAFORMA STOKKI, ou quando VOCÊ solicita algum dos nossos serviços ou se utiliza dos
nossos serviços, e, até mesmo, quando VOCÊ entra em contato com a STOKKI por meio do nosso
FALE CONOSCO.
Somos uma empresa nova (Startup) e primamos pela transparência e simplicidade das informações
desde a nossa constituição. Por isso, visamos tornar tudo menos complexo, mais acessível e claro.
É bom para a STOKKI e é ainda melhor e mais seguro para VOCÊ.
Este TERMOS DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA STOKKI, doravante denominado de TERMO
ou simplesmente POLÍTICA, juntamente com os TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DA
PLATAFORMA STOKKI, os quais, neste ato, ficam incorporados a este instrumento, formam os
"TERMOS DE SERVIÇOS DA STOKKI”, instrumentos que integram a gestão, plano de governança
e compliance da STOKKI.
Para facilitar a nossa comunicação, nessa apresentação de nossa POLÍTICA, quando falarmos ou
trouxermos informações relativas à PLATAFORMA STOKKI ou somente PLATAFORMA, estamos
nos referindo ao nosso website www.stokki.com.br e suas aplicações (SAAS) e ao nosso aplicativo
disponível para download no marketplace de seu smartphone e/ou tablet. Outros facilitadores de
comunicação constam no nosso GLOSSÁRIO, logo abaixo.
Em seu primeiro acesso à PLATAFORMA, VOCÊ deverá ler atenta e integralmente a presente
POLÍTICA e, se estiver de acordo com o seu conteúdo, deverá criar uma conta de usuário, com a
subsequente seleção do checkbox correspondente à opção “Aceito a Política”, manifestando
seu consentimento livre, expresso e informado, concordando e permitindo o acesso a seus
dados por meio da PLATAFORMA.
Se VOCÊ não concordar com o inteiro teor desta POLÍTICA, deverá se abster de utilizar a
PLATAFORMA.
Caso VOCÊ queira cancelar sua inscrição e/ou cancelar o recebimento das comunicações por emails e mensagens por telefone enviadas por nós, nos envie um e-mail para contato@stokki.com.br
ou nos ligue para o fone +55-41-98904-4083.
E VOCÊ poderá acessar esta POLÍTICA a qualquer tempo por meio da PLATAFORMA. Ademais,
aplicam-se a esta POLÍTICA todas as previsões constantes nos TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
DE USO DA PLATAFORMA STOKKI, disponível e cuja aceitação é necessária para plena utilização
da PLATAFORMA.
Importante ressaltar que o CONTRATO a ser firmado entre VOCÊ e outro USUÁRIO da
PLATAFORMA, cuja instrumentalização e teor são de responsabilidades exclusivas dos
contratantes, assim como os documentos e anexos necessários para que VOCÊS perfectibilizem o
CONTRATO, para a sua segurança e para a segurança do serviço prestado por meio da
PLATAFORMA STOKKI, também ficará armazenado e protegido em nossos servidores, com toda
a segurança que envolve a prestação dos nossos serviços.
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Para melhorar o uso e a segurança da PLATAFORMA STOKKI, poderemos alterar esta POLÍTICA
sempre que vislumbramos qualquer necessidade de adequação, legal ou técnica, e
independentemente de prévio aviso, salvo em caso de dever legal neste sentido. Sempre que
ocorrer alteração, a data de revisão será informada ao final deste texto. Caso VOCÊ discorde das
alterações implementadas, deverá se abster de utilizar a PLATAFORMA. As alterações, contudo,
não vigorarão em relação a cada etapa das NEGOCIAÇÕES dos serviços e/ou soluções logísticas
cuja COTAÇÃO ou ANÚNCIO já tenha iniciado antes da data em que a nova versão entrou em
vigor. Estes casos serão regulados pela versão anterior desta POLÍTICA. Contudo, a partir da
finalização de uma etapa, devidamente prevista nos TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
DA PLATAFORMA STOKKI, a próxima etapa já estará sob a égide das novas disposições. O
desacordo às novas práticas deverá corresponder à cessação imediata do uso da PLATAFORMA.
A VOCÊ, recomendamos que reveja a POLÍTICA sempre que acessar nossos serviços, para
manter-se atualizado e seguro de nossas políticas.
Porém, se ainda assim VOCÊ permaneceu com dúvidas, os nossos canais de atendimento estão à
sua disposição.

2 - GLOSSÁRIO
Nesta POLÍTICA, a menos que por outra forma expressamente disposta ou exigida em função do
contexto, as expressões em letra maiúscula, no singular ou plural, terão os significados
especificados abaixo:
- PLATAFORMA STOKKI ou PLATAFORMA: conjunto de ferramentas digitais que constitui o
modelo de negócio da STOKKI e que visa a conexão e interatividade entre os USUÁRIOS
interessados em fornecer serviços e soluções logísticas, de acordo com a categoria de produtos da
STOKKI, e USUÁRIOS interessados em utilizar dos serviços e das soluções anunciadas e/ou
cotadas, por meio do website www.stokki.com.br e suas aplicações (SAAS) e/ou por meio do
aplicativo disponível para download.
- USUÁRIO: pessoa física ou jurídica, fornecedor ou cliente, que acessa ou utiliza a PLATAFORMA,
normalmente registrado através de um log-in e uma senha. Salvo quando expressamente indicado
em contrário, os termos “VOCÊ”, “SEU” ou “SUA” se referem ao USUÁRIO.
- PERFIL DO USUÁRIO: espaço destinado ao USUÁRIO para realizar o cadastro de dados, de
contatos e preferências, de forma customizável. Parte destes dados podem ser públicos, sendo
compartilhados com os demais USUÁRIOS, ou privados. Também constituído pelo Portfólio de
Serviços, podendo conter fotos, preços e outras informações do USUÁRIO, seus interesses, seu
curriculum, histórico empresarial, recomendações e indicações, etc.
- PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO DO USUÁRIO: é parte da PLATAFORMA com acesso restrito,
em que o próprio USUÁRIO tem acesso a toda informação do PERFIL DO USUÁRIO. Nesse painel,
o USUÁRIO pode, dentre outras coisas, cuidar da gestão dos orçamentos, pedidos, inserir, excluir
ou editar o portfólio de serviços ou produtos, anexar documentos e contratos, verificar pagamentos,
etc.
- FORNECEDOR: pessoa física ou jurídica, proprietário ou legítimo possuidor de ESPAÇO,
prestador de serviços e soluções logísticas, ou seu representante, responsável por fornecer
COTAÇÃO ou por algum ANÚNCIO disponível na PLATAFORMA. Parte que firmará CONTRATO
com o CLIENTE.
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- CLIENTE: pessoa física ou jurídica que pretende se utilizar de serviço e solução logística por meio
de COTAÇÃO ou ANÚNCIO da PLATAFORMA. Parte que firmará CONTRATO com o
FORNECEDOR.
- COTAÇÃO: é o pontapé inicial da NEGOCIAÇÃO e consiste no preço de um determinado serviço
ou solução logística prestada/disponibilizada pelo FORNECEDOR, que é passado ao CLIENTE por
meio de nossa inteligência artificial, para que a proposta de negócio evolua através do CHAT. Em
cada COTAÇÃO, é aberto o respectivo PAINEL DE COTAÇÃO, no qual todas as informações
relativas às NEGOCIAÇÕES e CONTRATO devem ser inseridas pelo FORNECEDOR.
- ANÚNCIO: consiste na publicação de uma oferta de serviços ou soluções logísticas pelo
FORNECEDOR, com características já estabelecidas, na intenção de localizar e alcançar
CLIENTES disponíveis para executar as soluções autorizadas pela PLATAFORMA.
- NEGOCIAÇÃO: consiste em todo e qualquer movimento prévio à assinatura do CONTRATO,
realizado entre FORNECEDOR e CLIENTE através da PLATAFORMA, visando a contratação de
um serviço ou solução logística disponibilizado na PLATAFORMA.
- ACEITE DA PROPOSTA: é a garantia ao CLIENTE de que o valor da proposta será mantido por
prazo determinado pelo FORNECEDOR sem compromisso. Decorrido tal prazo, o CLIENTE
perderá o direito de preferência e deverá solicitar um novo prazo e valor dentro da mesma
COTAÇÃO constante na PLATAFORMA.
- INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: marco de efetividade contratual que inicial com o
pagamento do valor negociado entre os USUÁRIOS. Nos casos de pagamentos parcelados, o
pagamento da primeira prestação representa o marco de efetividade contratual.
- CONTRATO: é a formalização do negócio jurídico por meio de um documento que vinculará
exclusivamente o FORNECEDOR e o CLIENTE em relação ao objeto – serviço ou solução logística
– cotado ou anunciado na PLATAFORMA, cuja instrumentalização, em regra, deve ser feita
exclusivamente pelos e entre os USUÁRIOS, em conformidade com a ordem jurídica vigente, cujas
cláusulas nele inseridas por liberalidade das partes, criam lei entre estas. É um acordo entre os
USUÁRIOS tendo como finalidade um serviço ou uma solução logística prestada pelo
FORNECEDOR ao CLIENTE.
- PORTFÓLIO DE SERVIÇOS: área da PLATAFORMA destinada aos ANÚNCIOS de serviços e
solução logística apresentados pelo USUÁRIO como disponíveis para a operação.
- CATEGORIA DE PRODUTOS STOKKI: são os tipos de serviços e soluções logísticas prestados
pelos FORNECEDORES aos CLIENTES a partir da listagem constante na PLATAFORMA, e
definidos nos TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DA PLATAFORMA STOKKI.
- CADEIA DE SUPRIMENTO (SUPPLY CHAIN): todo o processo de aceitação de um pedido de
um CLIENTE até a entrega do produto, incluindo as fontes de suprimento.
- CHAT: página da PLATAFORMA que reúne USUÁRIOS conectados simultaneamente para troca
de mensagens em tempo real.
- FAQS (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS): são as dúvidas mais frequentes dos USUÁRIOS
da PLATAFORMA com a apresentação de suas respectivas respostas. No caso da PLATAFORMA
STOKKI, as respostas serão fornecidas no menor prazo possível.
- FALE CONOSCO: para melhor atendimento dos USUÁRIOS, a STOKKI disponibiliza os melhores
canais para recebimento de sugestões, solicitações, contatos de qualquer natureza e comentários
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- SAAS: é um conceito de software oferecido em forma de serviço ou prestação de serviços. O
software é executado em um servidor remoto. Não é necessário instalar o sistema no computador
do USUÁRIO, basta acessá-lo pela internet.
- COOKIE: pequeno arquivo que fica armazenado no computador do USUÁRIO e guarda todas as
informações importantes sobre o histórico de sua navegação.
- DOWNLOAD: transferência de um arquivo. Fazer um download significa copiar um determinado
arquivo para o seu computador, sempre utilizando a internet como fonte.
- IP (INTERNET PROTOCOL): protocolo que define o formato e a sequência de troca de mensagens
entre computadores na internet. Este termo também é usado para se referir a endereço de IP, uma
identificação numérica que identifica e indica o local de determinado equipamento.
- ONLINE: conectado à internet o que permite comunicação e transmissão de dados em tempo real.
- OPT-IN: forma autorizada e adequada de se adquirir endereços de e-mail. Nela, o proprietário do
e-mail fornece o seu endereço, consentindo em receber comunicações referentes a assuntos de
seu interesse, diferentemente do que ocorre no chamado spam.
- STARTUP: é uma empresa iniciante, que está começando um novo negócio.
- NAVEGADOR: é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, capaz de
processar diversas linguagens, como HTML, ASP, PHP.
- LINK: é o elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento
gráfico que, ao ser acionado (mediante um clique de mouse), provoca a exibição de uma nova
website.
- LOG-IN: é o acesso à PLATAFORMA por meio de senha e e-mail.
- PAGAR.ME: sociedade empresária responsável pela intermediação do pagamento digital, cujas
informações gerais sobre os serviços podem ser obtidas através do site www.pagar.me.
- TERMOS E CONDIÇÕES: os termos e condições explicam o funcionamento da PLATAFORMA,
remete à Política de Privacidade e também informa as regras e obrigações dos USUÁRIOS. Ao
utilizar a PLATAFORMA, o USUÁRIO demonstra que aceitou os termos de serviços e condições
de uso e se obriga ao cumprimento do quanto disposto no instrumento.

3 - SOBRE AS INFORMAÇÕES COLETADAS
A STOKKI coleta informações no momento em que VOCÊ as fornece ativamente, ao se registrar e
navegar em nossa PLATAFORMA, quando VOCÊ preenche formulário para disponibilizar seu
armazém e/ou área ou para encontrar a solução em logística que VOCÊ necessita e que está
disponível em nossa PLATAFORMA que atenda suas necessidades de estoque e logística, quando
VOCÊ faz ou recebe um pagamento. Essas informações podem se referir àquelas necessárias para
identificar VOCÊ, para fins de cadastro, segurança da operação e cumprimento da legislação, tais
como seu nome, CPF, CNPJ e foto, ou ainda àquelas necessárias para prover os serviços da
PLATAFORMA STOKKI, de forma eficiente e segura, tais como seu histórico de operações, seu
endereço profissional e pessoal, dados financeiros e do imóvel, dentre outras, bem como
informações geradas automaticamente, tais quais IP com data e hora, navegador, características
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do dispositivo de acesso e informações sobre cliques e também mediante uso de tecnologia padrão,
como cookies, a fim de aperfeiçoar sua experiência de navegação. Podemos ainda coletar e tratar
dados de consumo e interesses locacionais para permitir que a STOKKI lhe ofereça serviços ainda
melhores e mais pontuais, sempre primando pela segurança de suas informações.
Contudo, VOCÊ poderá, a qualquer tempo, desativá-las, de acordo com as configurações de seu
dispositivo de acesso. Destaca-se, entretanto, que ao optar pela desativação, parte das
funcionalidades oferecidas pela PLATAFORMA pode não funcionar corretamente.
Portanto, aceitando esta POLÍTICA, VOCÊ se declara ciente das informações coletadas quando de
sua utilização da PLATAFORMA, e manifesta seu consentimento livre, expresso e informado com
relação à coleta de tais dados.

4 - SOBRE COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES
A STOKKI entende como confidenciais os dados coletados por meio da PLATAFORMA,
assegurando que estes serão tratados e armazenados nos termos desta POLÍTICA, mediante
adoção das medidas de segurança cabíveis. Assim, as informações coletadas serão utilizadas para
a prestação dos serviços relativos à PLATAFORMA STOKKI, bem como para desenvolvimento da
PLATAFORMA e para aprimorar a sua experiência de navegação.
A STOKKI coleta e trata dados pessoais para recomendar serviços que possam ser interessantes;
para viabilizar ofertas e serviços da STOKKI; para operacionalizar novos produtos; para garantir
que os anúncios de serviços, como parte do uso da PLATAFORMA, sejam relevantes, segundo sua
localização geográfica e categoria de trabalho escolhida; para atribuir a VOCÊ seus comentários e
opiniões; para processar transações financeiras; para administrar uma concorrência, promoção,
pesquisa ou outra característica da PLATAFORMA; para melhorar a sua utilização da
PLATAFORMA; para prevenir e combater crimes previstos na legislação penal e para atender
determinações legais em geral; para solucionar problemas técnicos ou de segurança nos processos
de identificação e autenticação das operações na PLATAFORMA STOKKI; para a melhoria de
serviços e da sua experiência na PLATAFORMA, ou, simplesmente, para enviar e-mails de
comunicação.
Dentre os dados coletados, a STOKKI poderá tratar dados sensíveis, como a biometria,
reconhecimento facial e voz, para fins de prevenção de fraude e garantia de segurança dos serviços
contratados. Também podemos coletar e tratar dados para cumprir com a legislação vigente
aplicável.
Expressamente, VOCÊ autoriza a utilização dos dados coletados, sejam eles cadastrais, pessoais,
de crédito ou de comunicação para a validação, consulta e demais operações cabíveis à finalidade
dos serviços prestados pela STOKKI, inclusive junto à instituições financeiras e de crédito, bem
como o fornecimento e a utilização desses dados para os USUÁRIOS, especialmente fornecedores
cadastrados regularmente em nossa PLATAFORMA, a STOKKI e/ou empresas parceiras da
STOKKI, incluindo mas não se limitando àquelas envolvidas em questões de natureza financeira,
econômica, contratual, negocial ou que versem acerca do crédito do seu crédito.
Ao aceitar esta Política de Privacidade, VOCÊ consente de forma livre, expressa e informada que a
STOKKI e seus parceiros, como descrito neste documento, poderão utilizar os dados coletados por
meio da PLATAFORMA para o desenvolvimento de campanhas promocionais, oferta de produtos
e marketing direcionado, bem como para a execução das atividades empresariais da STOKKI.
O endereço de e-mail e/ou telefone que VOCÊ cadastrar poderá ser usado para enviar informações
ou atualizações de suas solicitações e pedidos, às vezes, material institucional, atualizações e
informações relacionadas ao serviço. Ou seja, VOCÊ concorda em receber e-mails promocionais
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da STOKKI e de seus parceiros, bem como comunicações acerca dos serviços prestados por meio
de mensagens de texto ou WhatsApp, caso o utilize, sendo o único responsável por ler atenta e
integralmente a Política de Privacidade implementada por este. Caso VOCÊ queira cancelar sua
inscrição de recebimento de e-mails e mensagens por telefone envie um e-mail para
contato@stokki.com.br ou nos contate pelo telefone +55-41-98904-4083.
Por meio da PLATAFORMA, poderão ser apresentados links que conduzam VOCÊ a outras
páginas eletrônicas, inclusive disponibilizadas por terceiros, as quais podem apresentar Política de
Privacidade com previsões diversas do disposto neste documento. A STOKKI se exime de qualquer
responsabilidade decorrente da coleta, utilização, compartilhamento e armazenamento de dados
dos USUÁRIOS pelos responsáveis por tais páginas.

5 - SOBRE A SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
A PLATAFORMA STOKKI foi implementada a partir da adoção de medidas de segurança para
manter a segurança de informações pessoais quando VOCÊ realiza o seu cadastro, cadastra seu
armazém ou sua área, confirma a contratação de armazenamento e/ou logística, quando VOCÊ
envia um pagamento, faz log-in, envia ou acessa suas informações de cadastro, enfim. Oferecemos
o uso de um gateway de pagamento seguro, o PAGAR.ME. Todas as informações de crédito
fornecidas são transmitidas via tecnologia segura (HTTPS), com direitos especiais de acesso ao
nosso sistema para equipe de desenvolvimento, manutenção e/ou serviços transacionais
financeiros, com cláusula obrigatória de confidencialidade das informações.

6 - DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS E SOBRE INFORMAÇÃO A TERCEIROS
A STOKKI poderá compartilhar os dados coletados por meio da PLATAFORMA nos seguintes
termos: (i) quando necessário às suas atividades comerciais, como por exemplo instituições
financeiras, mas a elas não se limitando; (ii) com empresas pertencentes ao seu grupo empresarial,
existentes ou a serem constituídas, direta ou indiretamente controladas pela STOKKI, desde que
respeitadas as condições do presente instrumento; (iii) com empresas parceiras da STOKKI, para
fins promocionais e comerciais, conforme indicado nesta POLÍTICA; (iv) para proteção dos
interesses da STOKKI em qualquer conflito, inclusive demandas judiciais; (v) em transações e
alterações societárias envolvendo a STOKKI, hipótese em que a transferência das informações será
necessária para a continuidade dos serviços; ou (vi) mediante ordem judicial ou pelo requerimento
de autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição.
Nós não vendemos, comercializamos ou transferimos a terceiros as suas informações
pessoalmente identificáveis. Isso não inclui terceiros de confiança que nos auxiliam no
funcionamento do nossa PLATAFORMA, conduzindo nosso negócio ou atendendo VOCÊ, desde
que concordem em manter esta informação confidencial. Podemos também divulgar
as suas informações se acreditarmos que é apropriado para cumprir a lei, para prevenir e combater
crimes previstos na legislação penal, para cumprir as políticas da PLATAFORMA STOKKI ou
proteger nossos direitos, propriedade ou segurança, ou de outra pessoa. Também podemos
compartilhar dados com terceiros para conseguirmos prestar os serviços contratados, tais como,
identificação e autenticação; viabilização de ofertas e serviços da STOKKI; proteção do crédito;
operacionalização de novos produtos; problemas técnicos ou de segurança nos processos de
identificação, dentre outros.
Por essas razões, VOCÊ autoriza expressamente a STOKKI a compartilhar algumas das suas
informações com terceiros para continuar usufruindo dos melhores serviços e experiência. No
entanto, as informações do visitante que não sejam pessoalmente identificáveis podem ser
fornecidas a terceiros para marketing, publicidade ou outros usos.
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7 - SOBRE O SEU CONSENTIMENTO
Ao usar nossa PLATAFORMA, você declara estar de acordo com essa POLÍTICA. Ao trafegar na
PLATAFORMA STOKKI ou solicitar e utilizar os serviços da STOKKI, VOCÊ concorda
expressamente com a coleta e tratamento de dados pessoais necessários para o fornecimento de
serviços melhores a VOCÊ. VOCÊ pode revogar seu consentimento a qualquer momento por meio
dos canais de comunicação disponíveis da STOKKI.
A STOKKI, para garantia e segurança das operações via PLATAFORMA, poderá consultar suas
informações, incluindo dados pessoais, histórico de crédito, entre outros, em órgãos reguladores,
birôs de crédito, serviços de compensação e Cadastro Positivo, etc.

8 - SOBRE A EXCLUSÃO, REVISÃO E CORREÇÃO DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES NÃO
PASSÍVEIS DE EXCLUSÃO
A qualquer momento VOCÊ poderá solicitar a exclusão, revisão e correção de seus dados sem
qualquer ônus. Para isso, basta entrar em contato por meio de um dos canais de atendimento
disponíveis. A STOKKI declara-se comprometida a empreender os melhores esforços para atender
a todos os pedidos de exclusão o mais breve possível. Tal exclusão, contudo, acarretará também o
término e a exclusão do seu cadastro da PLATAFORMA e VOCÊ não conseguirá mais utilizar suas
funcionalidades. Ao terminar sua relação com a STOKKI, caso deseje excluir seus dados, lembrese que a STOKKI, com o fim de cumprir com obrigações legais, armazenará determinados dados
pelo período e nos termos que a legislação vigente aplicável exigir. Podemos também armazenar e
manter informações para garantir a segurança e a confiabilidade dos serviços da STOKKI, bem
como para cumprir com determinações legais. Para a sua tranquilidade, a STOKKI usa diversos
tipos de medidas de segurança para garantir a integridade de suas informações, como padrões de
segurança de informação praticados pela indústria quando coleta e armazena seus dados pessoais
e criptografia de dados padrão da Internet.

9 - ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES
A STOKKI armazena as informações coletadas por meio da PLATAFORMA em servidores próprios
ou de terceiros contratados por esta, localizados no Brasil ou no exterior. São empregados todos os
esforços razoáveis de mercado com o intuito de preservar a segurança de seus sistemas na guarda
de referidos dados. A STOKKI emprega os melhores esforços a fim de resguardar as informações
dos USUÁRIOS de sua PLATAFORMA. Contudo, em razão da própria natureza da Internet, não
há como assegurar que terceiros não autorizados e à margem da lei não logrem sucesso em acessar
indevidamente as informações armazenadas pela STOKKI.

10 - SOBRE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS
A STOKKI poderá utilizar, formatar e divulgar depoimentos referentes a PLATAFORMA STOKKI e
aos serviços prestados pela STOKKI postados por VOCÊ em perfis e páginas públicas nas redes
sociais, juntamente com seu nome e imagens (incluindo fotos de perfil), em websites, aplicativos ou
materiais institucionais e publicitários para a divulgação dos serviços prestados pela STOKKI.

11 - SOBRE ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA
Se atualizarmos as nossas Políticas de Privacidade, publicaremos as alterações realizadas nesta
página e atualizaremos a data de modificação da Política de Privacidade abaixo.
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As últimas modificações dessa POLÍTICA foram realizadas em 17 de outubro de 2019.

12 - LEGISLAÇÃO E FORO COMPETENTES
A presente relação jurídica é regida exclusivamente pelas leis brasileiras, inclusive eventuais ações
decorrentes de violação dos seus termos e condições. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba/PR
para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou litígios decorrentes dessa POLÍTICA, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13 - FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
Se VOCÊ tiver dúvida com relação à nossa POLÍTICA, VOCÊ pode entrar em contato
conosco pelo contato@stokki.com.br. A STOKKI está sempre à disposição para esclarecer suas
dúvidas e manter VOCÊ no controle dos seus dados.

A presente é a 1ª versão dos TERMOS
DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA
STOKKI e tem imediata vigência a partir
do dia 17 de outubro de 2019.

STOKKI, simplificando o suply chain.
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