
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Política de Privacidade precisa ser lida em sua totalidade pelo usuário antes de iniciar a navegação pelo site.  

Melhor Compra do Cadeg realiza atividades de comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de 

produtos alimentícios de supermercados.  

As informações descritas na Política de Privacidade podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Contudo, qualquer atualização dos termos da presente Declaração de Privacidade será informada através do próprio site 

Melhor Compra do Cadeg, na área Política de Privacidade.  Dessa forma, é importante que o usuário a verifique sempre 

que acessar o site. As alterações sobre nossa política de privacidade serão devidamente informadas neste espaço.  

A Melhor Compra do Cadeg, através desta declaração, se compromete com a privacidade e o segurança de seus clientes 

durante todo o processo de navegação e compra pelo site, proporcionando confiabilidade aos usuários e o devido 

respeito e sigilo pelas informações cadastradas, enviadas e postadas no nosso site. 

Os dados fornecidos pelos clientes não são vendidos, trocados ou divulgados para terceiros, exceto quando necessário 

para o processo de entrega, para cobrança ou participação em promoções solicitadas pelos clientes.  

Todas as informações cedidas pelos nossos clientes são utilizadas para os seguintes fins: 

 Atender ao serviço pelo qual o cliente disponibilizou a informação; 

 Ampliar nossas ofertas e divulgar produtos e serviços que podem ser do interesse dos clientes, como ofertas, 

lançamento de produtos e novos serviços; 

 Melhorar e diferenciar os nossos produtos e serviços a cada dia;  

 Realizar as entregas.  

Processo automatizado – O processamento dos dados é registrado em nossos computadores de forma automatizada 

dispensando manipulação humana, de modo a eliminar o risco de falhas e desvios de informações.  

Cartão de Crédito – O pagamento é online e ocorre diretamente nos servidores dos bancos e administradoras de cartões 

de crédito, sem armazenamento de dados no site. Após a finalização da compra, os dados referentes ao cartão de 

crédito são removidos dos nossos bancos de dados. Somos obrigados a solicitar novamente as informações do cartão a 

cada nova compra.  

Criptografia – Os dados enviados pelos clientes são criptografados ou codificados. As pessoas não autorizadas não 

conseguirão ler essas informações e caso consigam não poderão interceptá-las.  

Confidencialidade – As informações dos usuários são tratadas sob a mais absoluta confidencialidade e não serão 

enviadas a terceiros em nenhuma circunstância. Dados pessoais servirão somente para realização de compras e o cliente 

escolhe se quer ou não receber nossas novidades e promoções por e-mail.  

Hospedagem – Este site está hospedado em um Data Center seguindo os padrões mundiais de qualidade, com total 

segurança, alto desempenho, monitoramento, disponibilidade e redundância de links.  

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco através do telefone (21) 3578-5750 ou por e-mail 

contato@mcdocadeg.com.br 

 


