POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Vigente desde a última atualização, com data notificada ao final deste documento.

RECOLHIMENTO E UTILIZAÇÃO DE DADOS
O Mais Shows trabalha para facilitar os trâmites entre produtores
e consumidores. Cada lado desta relação tem características
específicas em sua conta e, portanto, presta informações distintas no
ato de criação da conta e adesão ao serviço.
Consumidores prestam ao Mais Shows obrigatoriamente nome,
sobrenome e endereço de e-mail, e facultativamente CPF, endereço
físico, telefone e conta bancária para depósitos.
Produtores prestam ao Mais Shows obrigatoriamente nome
completo, razão social, endereço físico, telefone e dados bancários
para depósito. Fica também sujeito à aprovação por parte do corpo
especializado avaliador do Mais Shows, que pode aprovar sua entrada
na ferramenta ou reprovar a mesma.
Todas estas informações de ambas a modalidades podem ser
acessadas e alteradas a qualquer momento pelo próprio usuário
através do painel de administração de dados exibido logo após o login
na ferramenta.
As informações prestadas no cadastro e no uso posterior do
sistema são armazenadas em servidores que garantem a segurança
dos dados recolhidos, sendo utilizadas apenas pelo próprio Mais Shows
e por parceiros cadastrados na ferramenta, a estes ficando restrito o
acesso a endereço de e-mail, endereço físico e nome completo apenas
dos usuários que interagem – compram, apoiam, manifestam interesse
de compra – com ele. Algumas destas informações podem ser
recolhidas e processadas também pelo serviço que administra os
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pagamentos da plataforma. Este parceiro, por sua vez, é apto a utilizar
tais dados apenas para processos e tarefas relacionadas ao Mais
Shows.

ENVIOS DE EMAIL
Para melhorar a experiência dos usuários, o Mais Shows pode
selecionar ofertas de eventos de gênero semelhante ao apreciado pelo
consumidor ou em localidade próxima deste usuário, enviando-lhe
esta coletânea por e-mail. Outros e-mails enviados pela plataforma
incluem promoções, envio de ingressos, atualização de processos de
pagamento, lembretes de datas ou notificações de alterações neste
documento de política de privacidade ou nos termos de condição de
uso.
Os produtores têm acesso aos endereços de e-mail de seus
consumidores e podem utilizá-los em ações de comunicação próprias
cuja natureza ou objetivo fogem ao alcance do MAIS SHOWS, ficando
o Mais Shows, portanto, não responsabilizado por este conteúdo de
terceiros.

ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este documento é objeto de trabalho de diversos profissionais
envolvidos com o MAIS SHOWS e, portanto, pode ser alterado para
aperfeiçoar a segurança do serviço, blindar novas funcionalidades ou
aumentar a transparência de atuação de todos os envolvidos.
As alterações na política de privacidade são informadas aos
usuários cadastrados, que podem concordar ou não com as novas
diretrizes, deixando implícito que concordam a partir do momento em
que prolongam o seu uso da ferramenta e mantém a sua conta ativa
na plataforma.
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Dúvidas sobre as políticas de privacidade podem ser sanadas
através

de

nosso

suporte

técnico/jurídico

em

contas@maisshows.com.
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