
TERMOS DE USO DO CLUBE CASA CHINA

O presente Termo tem a finalidade de determinar de forma clara os termos de uso,

as  regras  e  condições  do  Programa  de  Relacionamento  da  Casa  China,  que  será

denominado simplesmente de “Clube Casa China”, o qual trata-se de uma ação de

relacionamento entre as lojas Casa China aderentes ao programa e seus clientes,

cuja  adesão,  participação  e  utilização  não estão,  de forma alguma, vinculadas  a

qualquer  modalidade  de  sorteio  ou  pagamento,  pois  se  dará  pela  concessão  de

vantagens e benefícios, bem como ofertas exclusivas e promoções direcionadas aos

clientes aderentes ao programa, que se darão por meio de descontos em produtos

selecionados nas lojas “Casa China” conveniadas ao programa que farão parte do

programa  de  relacionamento  para  os  participantes  do  “Clube  Casa  China”.  O

presente  programa  de  relacionamento  tem  como  promotora  e  organizadora  a

empresa  VARIEDADES  COMÉRCIO  DE  PLÁSTICO  LTDA.,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.897.801/0001-27, com sede na Praça Rui

Barbosa,  n°  827-B,  Centro,  CEP:  80.010-030,  na  cidade  de  Curitiba  –  Estado  do

Paraná, doravante denominada simplesmente de “Casa China”.

1.     TERMOS DE USO E CONDIÇÕES GERAIS

1.1 O “Clube Casa China” é um Programa de Relacionamento entre as lojas da rede

“Casa China” aderentes ao programa e aos clientes participantes, vantagens e

benefícios, bem como ofertas exclusivas e promoções direcionadas aos clientes

aderentes  ao  programa,  que  se  darão  por  meio  de  descontos  em produtos

selecionados nas lojas “Casa China” conveniadas ao programa que farão parte

do programa de relacionamento,  sendo que os  preços e condições  especiais

somente  serão  destinados  aos  clientes  aderentes  ao  programa  de

relacionamento  que  efetuarem  compras  nas  lojas  físicas  da  “Casa  China”

aderentes ao programa.

1.1.1 As  vantagens,  benefícios,  ofertas  exclusivas  e  promoções  só  serão

concedidas  ao  participante  do  “Clube  Casa  China”,  quando  ele  efetuar

qualquer  compra  em  qualquer  loja  física  da  “Casa  China”  aderente  ao

programa,  sendo  que,  para  ter  direito  as  vantagens,  benefícios,  ofertas

exclusivas e promoções, o cliente deverá fornecer o seu número do Cadastro

de Pessoas Físicas  do Ministério da Fazenda (CPF/MF) ou outra forma de



identificação  disponibilizada  pelo  “Clube  Casa China”,  antes  de  iniciar  a

passagem dos produtos no caixa da loja “Casa China” aderente ao programa

de relacionamento, sob pena de não ser concedido as vantagens, benefícios,

ofertas  exclusivas  e promoções,  neste caso,  sem nenhum prejuízo  a loja

“Casa China” aderente ao programa.

1.2 Para aderir ao “Clube Casa China”, o cliente participante de forma voluntária e

individual, deverá ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos ou mais, sendo

que, até completar 18 (dezoito) anos de idade, só poderá realizar o cadastro no

programa se for assistido por um dos pais, tutor ou responsável pelo menor,

sendo necessário a identificação do responsável no cadastro do menor, quando

tiver 18 (dezoito) anos de idade completos ou mais, ao realizar um cadastro,

serão  necessários  o  fornecimento  de  dados  obrigatório  e  outros  não

obrigatórios. 

1.2.1 Antes de realizar o cadastro no “Clube Casa China” indicado acima, o cliente

participante  precisa  ler  atentamente  todo  o  regulamento  e  ter

conhecimento  de  todas  as  cláusulas  e  condições  do  termo  de  uso  do

programa, sendo que, somente se estiver entendido e de acordo com todos

os  termos  e  regras  apresentadas  nele,  efetuará  a  confirmação  do  seu

cadastro e poderá começar a utilizar e usufruir conforme disposição do item

1.1.

1.3 O cliente participante, antes de passar suas compras no caixa, ao indicar seu

CPF/MF  ou  outra  forma  de  identificação  disponibilizada  pelo  “Clube  Casa

China”,  nas  lojas  Casa  China  e  iniciar  a  utilização  do  “Clube  Casa  China”

declara expressamente que conhece e concorda com todos os termos e regras

do  Programa  de  Relacionamento  “Clube  Casa  China”,  bem  como  o  seu

regulamento e forma de funcionamento. 

 

1.4 Para o cliente participante obter orientações, informações, aderir ao programa,

atualizar e/ou alterar o cadastro, EXCLUIR DADOS OU A CONTA (DEIXANDO DE

PARTICIPAR  DO  “CLUBE  CASA  CHINA”),  ou  outras  questões  ou  dúvidas

referentes ao “Clube  Casa China”, bem como conferir todas as lojas “Casa

China” aderentes ao programa, é disponibilizado pela “Casa China” o seguinte

endereço eletrônico de site: www.clubecasachina.com.br, ou nas lojas “Casa



China” aderentes ao programa e pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC) “Casa China”, pelo telefone  (041) 3383-4026. Eventualmente poderão

ser disponibilizados outros canais de atendimento.

1.5 O Programa de Relacionamento da “Casa China” engloba todas as lojas físicas

que aderiram ao programa e utilizam a marca Casa China em suas lojas, as

quais estarão divulgando a sua participação no Programa de Relacionamento

dentro de seus estabelecimentos. 

1.6 O  Programa  de  Relacionamento  “Clube  Casa  China”,  as  vantagens,  os

benefícios,  às  ofertas  e  promoções  exclusivas  aos  clientes  que aderirem ao

programa,  os  termos,  regras,  procedimentos  e  condições  de  utilização  do

programa, em especial  seu regulamento, se aplicam a todos os clientes das

lojas  “Casa  China”  aderentes  ao  programa,  sem  qualquer  distinção,  em

igualdade  de condições,  desde que tais  clientes  se tornem participantes  do

“Clube Casa China”.

2.    PARTICIPANTES DO CLUBE CASA CHINA

2.1 O cliente para aderir ao “Clube Casa China”, precisará realizar o seu cadastro

por meio do site  www.clubecasachina.com.br, ou nas lojas físicas da “Casa

China” que eventualmente possuírem centrais de cadastros.

2.2   Será permitido somente um cadastro por participante do “Clube Casa China”.

2.3   Ao realizar o cadastro no “Clube Casa China”, o participante passará a ter uma

conta no “Clube Casa China”, identificada pelo seu número de CPF/MF e data

de  nascimento.  Os  mecanismos  de  autenticação  (usuário,  senha  etc.)

disponibilizados  para  acesso  ao  ambiente  do  site,  são  de  uso  pessoal  e

intransferível e não devem ser compartilhados em hipótese alguma pelo cliente

participante a terceiros. A “Casa China” não se responsabiliza  por qualquer

dano causado por esse compartilhamento realizado pelo cliente.

2.4   O cliente participante do “Clube Casa China” é o único e exclusivo responsável

por  todas  as  informações  fornecidas  por  ele  à  “Casa  China”,  declarando-as



verídicas e fidedignas, sob pena de responder por todas as violações legais que

ele possa incorrer em caso do fornecimento de informações não verídicas. 

2.5 A  “Casa  China”  reserva-se  ao  direito  de  excluir  do  programa  “Clube  Casa

China”,  todo  cliente  participante  que  tenha  fornecido  dados  falsos,  sem

prejuízo das demais ações legais cabíveis.

3.     CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA

3.1   O cliente participante do “Clube Casa China” pode, a seu critério, em qualquer

momento, efetuar o cancelamento de sua inscrição e participação no programa

de relacionamento “Clube Casa China”, informando a sua intenção de cancelar

a  sua  inscrição/conta,  enviando  um  e-mail  para  o  seguinte  endereço

sac@clubecasachina.com.br, ou ainda pelo telefone (041) 3383-4026.

3.2   O  cancelamento  da  participação  no  programa  “Clube  Casa  China”  implica,

automaticamente, no cancelamento imediato da sua conta, bem como a perda

do direito de participar e obter as vantagens, benefícios, promoções e ofertas

exclusivas  destinadas  aos  clientes  participantes  do  programa  “Clube  Casa

China”.

3.3    Caso ocorra  o  falecimento  do  cliente  participante  do “Clube  Casa China”,

ocorrerá o cancelamento imediato da sua respectiva conta, desde que a “Casa

China”  tenha  sido  comunicada  do  acontecido,  por  meio  do  e-mail

sac@clubecasachina.com.br.

3.4 A  “Casa  China”  reserva-se  ao  direito  de  excluir  do  programa  “Clube  Casa

China”, o cliente que não estiver utilizando o programa, bem como o cliente

que utilizá-lo fora dos padrões preestabelecidos. 

4.      COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

4.1    O cliente participante que aderir ao programa “Clube Casa China” declara estar

ciente, concorda e autoriza expressamente, por sua livre manifestação, desde

já, a utilização dos seus dados cadastrais para compor um banco de dados de

participantes do programa, que ficará em poder da “Casa China”, sendo esta à

controladora (a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados
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pessoais)  e  a  operadora  (a  quem  competem  as  decisões  referentes  ao

tratamento de dados pessoais) dos dados.

4.2 – Por “tratamento” de dados, entende-se que é “toda operação realizada com

dados  pessoais,  como  as  que  se  referem  a  coleta,  produção,  recepção,

classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transmissão,  distribuição,

processamento,  arquivamento,  armazenamento,  eliminação,  avaliação  ou

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou

extração” de dados, sendo realizadas, quando necessárias, com observância dos

princípios elencados no artigo 6° da Lei 13.709/2018, Lei de Proteção de Dados

Pessoais (LGPD).

4.3 O cliente participante ao aderir ao programa “Clube Casa China” está ciente, de

acordo  e  autoriza  o  recebimento  de  comunicados,  e-mails,  mensagens  no

celular, push em aplicativo móvel, mala direta, materiais impressos, divulgação

de  ofertas,  de  promoções  e  de  serviços,  tanto  no  meio  off-line quanto

eletrônico, além de produtos da “Casa China” e de seus parceiros, observadas

as disposições legais sobre sigilo de informação.

 

4.4 O  cliente  participante  do  “Clube  Casa  China”  reconhece  e  manifesta  seu

consentimento e autorização por livre  consentimento, expressamente e sem

reservas  ou ressalvas, de que as  informações  e  dados coletados  pela  “Casa

China” serão utilizados para fins de disponibilização, operação e para manter o

Programa  de  Relacionamento  “Clube  Casa  China”  e  os  serviços  a  ele

relacionados, bem como para o aprimoramento de outros serviços fornecidos

pela “Casa China”, de modo a melhorar e personalizar a experiência dos seus

clientes  atendendo  melhor  às  suas  necessidades.  Portanto,  os  dados  dos

participantes  poderão  ser  compartilhados  com  parceiros  e  fornecedores  da

“Casa  China”,  sempre  atendendo  aos  fundamentos  de  proteção  ao  usuário,

sendo exigido o cumprimento de nossas diretrizes de segurança e privacidade

estabelecidas  nestas  diretivas  e  nas  exigências  legais.  Respeitados  os  fins

previstos nesse regulamento e na legislação aplicável, durante a navegação no

site  www.clubecasachina.com.br,  poderão  ser  coletadas  as  seguintes

informações: características do dispositivo de acesso, do navegador, Protocolo

de  Internet  com  data,  hora  e  origem,  informações  sobre  cliques,  páginas

acessadas, a página seguinte acessada após a saída do site, qualquer termo



digitado  no  site  (inclusive  em nossa  ferramenta  de  busca),  geolocalização,

dentre outras.  O CLIENTE PARTICIPANTE, DESDE LOGO, DECLARA QUE ESTÁ

CIENTE E DE ACORDO COM AS POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS E

MANIFESTA  EXPRESSAMENTE  SEU  CONSENTIMENTO  DE  FORMA  LIVRE,

INFORMANDO-O PARA TANTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.965/2014, MARCO

CIVIL DA INTERNET, LEI 13.709/2018, LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

(LGPD), OU OUTRA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LAS.

4.5 Ficará  a  critério  da “Casa China” estipular  benefícios,  promoções  e  ofertas

especiais estabelecidas por ela, seus parceiros e/ou fornecedores. O prazo de

vigência de tais benefícios, promoções e ofertas especiais serão determinados

pela “Casa China”.

4.6 Ao  aderir  ao  programa “Clube  Casa  China”,  o  cliente  participante  também

estará concedendo autorização para que a “Casa China” utilize os dados para

localização dos seus perfis nas redes sociais, afim de enviar comunicados ou

ofertas sobre o Programa de Relacionamento “Clube Casa China”.

4.7    Todas  as  informações  e  dados  coletados  pelo  “Clube  Casa  China”  serão

recebidas, tratadas e armazenadas de forma segura e íntegra, em ambiente

controlado e de segurança, respeitando o prazo legal de guarda, mesmo após o

término da relação mantida com o cliente usuário do programa “Clube Casa

China”,  caso o  cliente  não  exclua  ou solicite  sua  exclusão.  As  informações

obtidas  serão  consideradas  sigilosas  e  somente  serão  acessadas  por  pessoas

autorizadas e capacitadas para lhes conferir o tratamento adequado.

4.8   As  informações  e  dados  constantes  nos  cadastros  da  “Casa  China”,  serão

disponibilizados aos clientes aderentes titulares dos dados, bem como outras

solicitações que venham garantir direitos legais ou contratuais, caso existam,

serão fornecidos aos respectivos titulares mediante solicitação formal a “Casa

China” ou consulta ao site www.clubecasachina.com.br, mediante seu login e

senha, em observância aos requisitos legais,  em especial  o artigo 9° da Lei

13.709/2018, Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

4.9    O cliente participante tem a ciência de que diversos fraudadores tentam se

valer de marcas famosas para obter informações pessoais como senhas e dados



de cartões de crédito entre outros.  A “CASA CHINA” NUNCA IRÁ SOLICITAR

SUA SENHA, NOME DO USUÁRIO, DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU OUTRAS

INFORMAÇÕES PESSOAIS ATRAVÉS DE E-MAIL, APLICATIVOS DE MENSAGENS

OU CONTATO TELEFÔNICO.

4.10  O  CLIENTE  PARTICIPANTE,  EXPRESSAMENTE  DECLARA  SUA  CIÊNCIA  E

CONSENTIMENTO, POR MEIOS DE SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE,

QUE  AUTORIZA  O  TRATAMENTO  DE  DADOS  PESSOAIS  E  O

COMPARTILHAMENTO COM PARCEIROS E FORNECEDORES DA “CASA CHINA”,

CONFORME PREVISÃO DO INCISO I, DO ARTIGO 7° DA LEI 13.709, DE AGOSTO

DE 2.018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD), MOTIVOS

PELOS  QUAIS  É  DISPENSADA  A  NOVA  COMUNICAÇÃO  DO  CLIENTE

PARTICIPANTE,  NOS CASOS DE COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

COM PARCEIROS E FORNECEDORES DA “CASA CHINA”,  PREVISTOS NO ARTIGO

7°, PARÁGRAFOS 5° E 6° DA LEI 13.709/2.018, LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE

DADOS PESSOAIS – LGPD. CASO O CLIENTE PARTICIPANTE NÃO CONCORDAR

COM O REFERIDO COMPARTILHAMENTO DE  DADOS,  É  ACONSELHADO NÃO

ADERIR AO PROGRAMA “CLUBE CASA CHINA”. 

4.11 O  CLIENTE  PARTICIPANTE,  EXPRESSAMENTE  DECLARA  SUA  CIÊNCIA  E

CONSENTIMENTO, POR MEIOS DE SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE,

QUE  AUTORIZA  O  TRATAMENTO  DE  DADOS  PESSOAIS  E  O

COMPARTILHAMENTO DE SEUS DADOS COM A EMPRESA INOVATECH NETWORK

SA,  DETENTORA  DA  PLATAFORMA  “MERCAFÁCIL”,  PESSOA  JURÍDICA  DE

DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 12.980.776/0001-02, COM

SEDE À RUA DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO, Nº 4.900, BAIRRO CIC,

CEP 81280-340, CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, TELEFONE (41)

3030-6905,  E-MAIL  SUPORTE@MERCAFACIL.ME,  A  QUAL  FARÁ  A  ANÁLISE,

TRATAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES DA “CASA CHINA” REFERENTES AO

“CLUBE  CASA  CHINA”.  CASO  O  CLIENTE  PARTICIPANTE  NÃO CONCORDAR

COM O REFERIDO COMPARTILHAMENTO DE  DADOS,  É  ACONSELHADO NÃO

ADERIR AO PROGRAMA “CLUBE CASA CHINA”.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS



5.1 A “Casa China” é a gestora e responsável pela administração do Programa de

Relacionamento  “Clube  Casa  China”,  responsabilizando-se  por  toda  a  sua

operação.

5.2 O  Programa  de  Relacionamento  “Clube  Casa  China”  terá  início  no  dia

01/12/2019 e terá prazo de duração indeterminado.

5.3 A “Casa China” se isenta de qualquer responsabilidade na hipótese deste termo

ou regulamento não poder ser cumprido em parte ou em sua totalidade, por

qualquer razão legal ou de regulamentação do poder público.

5.4 Situações não previstas nesse termo e regulamento, bem como casos omissos,

ou outros  relacionados  ao “Clube Casa China” serão analisados e decididos,

exclusiva e soberanamente pela “Casa China”, dentro dos limites da lei.

5.5 Ficará a critério da “Casa China” alterar os  benefícios,  ofertas  exclusivas  e

promoções  oferecidos  aos  participantes  do  “Clube  Casa  China”,  mediante

prévia comunicação aos clientes do “Clube Casa China”, por meio de cartazes

nas lojas, comunicado no site www.clubecasachina.com.br, aplicativo “Clube

Casa China” ou por outros canais e meios de comunicação, com no mínimo 24

(vinte e quatro) horas de antecedência.

 

5.6 A  simples  utilização  ou  o  cadastramento  no  Programa  de  Relacionamento

“Clube Casa China” significa que o cliente participante conhece o programa,

seus termos e regulamento e aceita e concorda expressamente com todas as

suas regras, procedimentos e condições especificadas.

5.7   O Programa de Relacionamento “Clube Casa China” poderá ser  suspenso ou

encerrado a critério da “Casa China”, bem como lojas deixarem de participar

do programa,  sendo  que tais  situações  serão comunicadas  aos  participantes

com antecedência mínima de 30 (trinta dias), por meio de cartazes nas suas

lojas, no site www.clubecasachina.com.br, por aplicativo, por intermédio de

comunicação dirigida ou por qualquer outro canal ou meio de comunicação.

5.8   Em virtude de caso fortuito ou de força maior, ou ainda, por qualquer outro

motivo ou imprevisto que esteja fora do controle da “Casa China” e que possa



comprometer o “Clube Casa China”, benefícios, ofertas e promoções especiais

poderão ser suspensas ou canceladas sem aviso prévio.

5.9   O presente termo e regulamento poderá ser alterado a livre e exclusivo critério

da “casa China” sendo que tal alteração ou a sua nova versão será divulgada

pelos  canais  de  comunicação  do  “Clube  Casa  China”.  Na  eventualidade  do

cliente participante não concordar com as alterações efetuadas, poderá pedir o

cancelamento  de  sua  conta  por  intermédio  do  e-mail

sac@clubecasachina.com.br,  ou  pelo  telefone  (041)  3383-4026.  O  cliente

participante ao utilizar o “Clube Casa China”, após emissão de uma nova versão

do  regulamento  declara  expressamente,  sem  ressalvas  ou  reservas,  que

concorda  integralmente  com  as  alterações  ocorridas  no  Programa  de

Relacionamento “Clube Casa China”, bem como, com a nova versão de seu

termo e regulamento.

Em  caso  de  dúvida,  o  participante  pode,  além  de  consultar  o  site

www.clubecasachina.com.br entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao

Cliente  (SAC)  da  “Casa  China”  pelo  telefone  (041)  3383-4026 ou  e-mail

sac@clubecasachina.com.br.

Curitiba/Pr., 01/12/2019.
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