Regulamento Lembrador Dotz
Prezado usuário, é muito importante a leitura atenta destes Termos no ato de seu cadastro, pois
ao se cadastrar, você estará aceitando as nossas regras. A adesão ao lembrador e seus benefícios
são oferecidos a exclusivo critério da CBSM, que se reserva o direito de alterar as regras a
qualquer momento, no todo ou em parte, mediante notificação prévia enviada aos Usuários, na
forma descrita nos Termos de Uso.

Termos e Condições do Produto:
O Lembrador Dotz é uma extensão do Google Chrome disponível apenas para uso por desktop.
Com o Lembrador Dotz ativo em seu navegador, sempre que você estiver acessando uma loja
parceira da Dotz como por exemplo a Americanas, Amazon, Submarino e as mais de 200 lojas
disponíveis, o Lembrador vai te avisar, assim, você nunca esquece de ganhar Dotz em todas as
suas compras online e depois trocá-los por produtos, passagens, experiências e todas as opções
disponíveis em nosso site: https://www.dotz.com.br/Troque-seus-Dotz.aspx .
Para utilizar a extensão “Lembrador Dotz”, basta instalar o plugin e inserir e-mail e CPF (quando
se tratar do primeiro acesso). Pronto! Agora é só você fazer suas compras normalmente em
nossas lojas parceiras, confira a lista completa aqui.
É importante enfatizar que, atualmente, a extensão Lembrador Dotz só está disponível para
utilização no Google Chrome, mas em breve disponibilizaremos o plugin para Firefox, Safari e
Opera.
Obs.: para parceiros como Magazine Luiza, Hoteis.com, Booking e Natura:
• Magazine Luiza: após instalar o plugin e registrar seu e-mail e CPF, sempre que acessar o site do parceiro,
basta clicar no botão “ativar Dotz;
• Hoteis.com e Booking ainda não fazem parte do Lembrador Dotz;
• Para o parceiro Natura, o Lembrador mostra para o usuário quais cupons ele deve utilizar ao finalizar a
compra para ganhar os pontos Dotz.

Quais dados do cliente a gente lê?
E-mail e CPF são gravados/obtidos no primeiro momento para realizar o cadastro em nosso
banco de dados e para confirmar suas compras realizadas via Dotz em cada um de nossos
parceiros. Esses dados serão compartilhados com a loja e/ou parceiro na qual a compra foi
realizada, com o objetivo de identificar você como autor da compra e tornar possível o crédito
dos pontos Dotz.

Quais desses dados a gente grava e por quê?
Considerando a finalidade da prestação de serviços da Dotz, disposta nos termos de uso, é
essencial a coleta de informações relacionadas à realização de compras e sites de compras em
sites parceiros, tais como: loja da compra; data e horário; número do pedido, valor gasto e
produto adquirido. Essas informações poderão ser compartilhadas com a loja na qual as
compras foram feitas e com outros parceiros comerciais e são necessárias para a identificação
do seu acúmulo de Dotz, além do desenvolvimento dos serviços Dotz, assim como a extensão
do Google Chrome Lembrador Dotz, visando melhorias na experiência dos usuários e no

aprimoramento do site e aplicativo. Nesse sentido, esses dados também poderão ser utilizados
para identificar hábitos de consumo e proporcionar melhores experiências de compras.

Das disposições finais:
A CBSM reserva-se o direito de ceder ou transferir as condições deste regulamento a qualquer
tempo, mediante notificação prévia, através do endereço de e-mail fornecido pelo Participante.
A CBSM reserva-se o direito de alterar o presente regulamento a qualquer momento, no todo
ou em parte, mediante notificação prévia através do endereço de e-mail fornecido pelo
Participante. A continuidade do Participante no Programa Dotz, após tais modificações, será
presumida em razão do seu silêncio, nos termos do art. 111 do Código Civil.
Dúvidas, críticas ou sugestões, poderão ser encaminhadas para os canais de atendimento
disponíveis ou diretamente por meio do Site Dotz. As ocorrências encaminhadas serão
respondidas por ordem cronológica, respeitando os limites impostos pelo Código de Defesa do
Consumidor e demais normas consumeristas.
O Participante, reconhece que os direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes,
amparam o conteúdo, os serviços e os softwares utilizados no Programa Dotz. Por conseguinte,
somente poderá se utilizar desses conteúdos, serviços e softwares com a autorização expressa
da CBSM.

Fica eleito o foro Central da Comarca da capital do Estado de São Paulo como o único
competente para dirimir toda e qualquer dúvida advinda deste regulamento.

São Paulo, 17 de julho de 2019.
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