POLÍTICA DE PRIVACIDADE MUNDO PIXAR - Atualização solicitada: 20/05/2022
Olá, que bom que você chegou, este é o site que te dará acesso ao Mundo Pixar da Disney. Se você
quer ter uma experiência imersiva pelas histórias dos filmes do estúdio, lá será o lugar, e estamos
aqui para dizer como cuidamos da privacidade e proteção dos seus dados pessoais.

Nos tempos da barbearia do Joe Gardner em Soul, ninguém precisava guardar os dados pessoais,
todo mundo se conhecia e se encontrava pessoalmente, mas agora tudo está bem diferente e é
importante que você leia nossa Política de Privacidade para conhecer como cuidamos dos seus
dados pessoais aqui no Mundo Pixar.

Aqui no Brasil quando se trata de dados pessoais seguimos o roteiro da Lei Geral de Proteção de
Dados – nº 13.709/2018, a LGPD e assim utilizamos apenas os dados essenciais para que você
possa garantir seu “passaporte” para o Mundo Pixar.

Nós convocamos nosso patrulheiro espacial Buzz Lightyear, para ficar de olho em tudo e
começamos explicando quais dados precisaremos e que todos eles serão utilizados para o Mundo
Pixar em São Paulo:

1 - Para que todos tenham a oportunidade de nos visitar, precisamos limitar a compra.
Para você adquirir seu ingresso, seja aqui neste site, através do site da Eventim ou
diretamente na Bilheteria no local, precisaremos dos seguintes dados: nome, data de
nascimento, endereço completo, CPF, e-mail e telefone, além das informações
financeiras... Sem estes dados não será possível efetivar sua compra.
2 – Estes dados servirão também para atendermos você de forma personalizada, caso
entre em contato através da Central de Relacionamento.
3 - Ao navegar no site, cookies podem estar sendo coletados. Nós precisamos manter
sempre, apenas os essenciais ao funcionamento do site. Ajustando as configurações do
seu browser, você pode bloquear esses cookies a qualquer momento, selecionando a
opção “opt-out”, ou estipular as configurações que os cookies poderão ter.
4 – Importante lembrar que, mesmo com a faixa etária livre, não coletamos dados de
crianças e adolescentes uma vez que só os adultos, pais e/ou responsáveis é que poderão
realizar a compra dos ingressos.
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Dentro do cérebro de Riley, em Divertidamente, convivem várias emoções diferentes, como a
Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza, aqui, na construção do Mundo Pixar também é
assim, contamos vários companheiros de jornada e com eles precisamos compartilhar seus dados,
como por exemplo: A Eventim que é responsável por toda a venda de ingressos, e integra todas as
interfaces de compra e operacionaliza através do seu sistema.
Os dados pessoais coletados no Mundo Pixar são armazenados em ambiente seguro, restrito e
controlado. Aderimos às melhores práticas de governança e segurança da informação com o
objetivo de proteger a privacidade dos visitantes do nosso Mundo contra o acesso não autorizado
e/ou seu uso indevido. Essa é uma preocupação nossa e que exigimos de todos nossos
companheiros de jornada.
Buzz Lightyear, será o guardião dos dados pessoais, de quem comprou ingresso para visitar o Mundo
Pixar, até o término do evento, em outubro de 2022.
Ah, eventualmente poderemos captar algumas imagens, afinal o planeta terra precisa conhecer o
que foi o Mundo Pixar e você teve a oportunidade de ver de pertinho. Se isso ocorrer, não se
preocupe, pois não será possível identificar quem você é.
Se você quiser falar conosco a respeito de seus dados pessoais, pode entrar em contato através do
e-mail grupospixar@solutionoff.com.br

No Mundo Pixar você vai encontrar uma loja linda, onde a Fan Store – Mercado Livre é a responsável
e se você quiser comprar alguma lembrança, também poderá ter seus dados captados. O mesmo,
pode acontecer nas áreas dos nossos patrocinadores.

Essa é a nossa primeira versão de Política de Privacidade, que entrou no ar junto com o site em
Mai/22, havendo atualização, informaremos a data atualizada aqui.

Sejam bem vindxs!! Para o alto e avante!!

2

