
 
 

AVISO DE PRIVACIDADE  

CLUBE DE PARCEIROS LINX 

 

 

A LINX (LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ nº 54.517.628/0001-98) criou o 

Clube de Parceiros Linx (“Programa”) para incentivar a captação de novos clientes no 

ramo farmacêutico, por meio de indicações de novos potenciais adquirentes do software de 

gestão de farmácias e drogarias da LINX.  

 

Ao submeterem uma indicação de potencial cliente, os participantes poderão acumular 

pontos que poderão ser trocados por recompensas, de acordo com os 

termos do Regulamento do Clube de Parceiros LINX, disponível em: https://clubedeparcei

roslinx.com.br/regulamento. 

 

Para viabilizar a participação dos participantes no Programa, a LINX coleta dados pessoais 

dos parceiros e também de pessoas físicas relacionadas aos potenciais clientes indicados, 

como seus representantes comerciais e colaboradores. Assim, desenvolvemos esse Aviso 

de Privacidade para explicar brevemente como dados pessoais são utilizados no 

contexto do Programa. 

 

COMO A LINX USA SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

• Cadastro no Programa: coletamos 

dados cadastrais como nome completo, 

cargo, empresa, endereço, e-mail e 

celular, para realizar seu cadastro no 

Programa.  

 
• Indicação: para entrarmos em contato 

com a empresa indicada, coletamos o 

nome completo, celular e cargo da 

pessoa responsável pela farmácia, além 

do CNPJ, razão social, telefone, endereço 

completo do estabelecimento e o sistema 

ali utilizado.  

 
• Análise de elegibilidade: o regulamento 

do Programa possui algumas regras e, por 

isso, analisamos cada um dos cadastros 

feitos em nosso website para avaliar a 

elegibilidade. É provável que nosso time 

entre em contato com os parceiros por 

e-mail, WhatsApp ou ligação telefônica.  

 
• Entrega de recompensas: caso a 

farmácia indicada se torne um cliente da 

LINX, algumas recompensas serão 

disponibilizadas a quem a indicou. Para 

isso, utilizaremos os dados informados no 

momento do cadastro e poderemos entrar 

em contato por canais como WhatsApp, 

telefone ou e-mail.  

 
• Contato com os indicados: ao entrar em 

contato com a farmácia indicada, 

poderemos mencionar o nome e empresa 

de quem a indicou.  

 
• Monitoramento das formas de 

utilização dos websites: a LINX utiliza 

cookies e outras tecnologias de 

monitoramento e coleta automatizada de 

dados em nosso website, especialmente 

para permitir sua autenticação, para 

garantir sua segurança, registrar suas 

preferências e oferecer conteúdo 

personalizado com base em suas 

interações conosco. Para saber mais como 

utilizamos cookies, acesse nossa Política 

de Cookies. 

 
• Cumprimento de obrigações legais: 

assim como toda outra empresa, a LINX 

está sujeita à algumas obrigações legais, 

incluindo a de coletar e reter registros 

(logs) de acesso e atividades no nosso 

website. 
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QUANDO E COM QUEM PODEMOS COMPARTILHAR SEUS DADOS? 
 

A LINX pode realizar o uso compartilhado de alguns de seus dados pessoais com fornecedores 

e parceiros contratados para dar suporte às atividades da empresa no contexto do Programa, 

como fornecedores de sistemas, estruturas de processamento de dados e outros prestadores 

de serviço, como o Ateliê de Propaganda (https://www.ateliedepropaganda.com.br/site/), 

responsável pelo desenvolvimento e administração da plataforma do Programa, assim como 

gestão das recompensas oferecidas. 

  

Para saber mais sobre como a LINX trata e protege dados pessoais, veja as informações 
indicadas abaixo. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATO 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre como a LINX utiliza dados pessoais, quais são os direitos 
dos titular de dados ou qualquer outra dúvida relacionada, por favor acesse o nosso Portal 
de Privacidade ou fale conosco pelo e-mail privacidadededados@linx.com.br.  
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