
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

Nós possuímos uma grande preocupação com a segurança de seus dados e tem o 

compromisso de assegurar a sua privacidade durante todo o processo de navegação. O 

processo de segurança para a transferência de suas informações, consiste na criptografia 

de seus dados. Isto garante a segurança na transmissão dos dados durante o processo 

de compra. 

 

Portanto esta Política de Privacidade fornece uma explicação como a CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA (PITT JEANS) faz o tratamento dos dados pessoais que você 

compartilha conosco, ou que coletamos de você diretamente através deste site.  

 

APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA tem o compromisso de proteger a privacidade e 

assegurar que os dados pessoais de seus clientes estejam devidamente protegidos 

enquanto nós realizarmos qualquer tipo de tratamento de dados sob nossa 

responsabilidade.  

Esta política está redigida, interpretada e executada de acordo com a Lei Geral de 

Proteção de Dados, número 13.709/2018, em caso de dúvidas ou solicitações relativas à 

coleta de dados, envie um e-mail para dpo.lgpd@pitt.com.br. 

Esta Política não será aplicável aos colaboradores ou candidatos a vagas de emprego na 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, titulares os quais possuem Políticas de 

Privacidade própria. 

 

COMO USAMOS SUA INFORMAÇÃO? 

As informações que coletamos e armazenamos relacionadas com você são usadas 

principalmente para nos permitir fornecer nossos serviços. Além disso, podemos usar as 

informações para os seguintes propósitos: 

1. Para fornecer-lhe as informações solicitadas sobre nós, relacionados aos nossos 

serviços e fornecer informações sobre outros serviços que consideramos que podem ser 

de seu interesse se você concordou em receber essas informações. 

2. Para cumprir nossos compromissos contratuais com você. 

3. Se você é um cliente existente, podemos contatá-lo com informações sobre serviços 

semelhantes aos que foram objeto de uma venda anterior para você. 

4. Podemos contatá-lo sobre esses serviços por qualquer dos métodos que você 

concordou no momento em que suas informações foram coletadas. 

5. Se você é um novo cliente, entraremos em contato com você somente se você 

preencher as informações necessárias na aba “CONTATO”. 



6. Se você não quiser que usemos seus dados fornecidos previamente através de nossa 

página, você terá a oportunidade de solicitar a exclusão destes, somente entrar em 

contato através do e-mail dpo.lgpd@pitt.com.br.  

 

QUAIS INFORMAÇÕES COLETAMOS? 

Ao operar o nosso site, podemos coletar e processar os seguintes dados sobre você: 

1. Detalhes de suas visitas ao nosso site e os recursos que você acessa incluindo, mas 

não limitado a dados de navegação, dados de localização, informação de conexão, tipo 

do seu navegador e conteúdos que você acessou. 

2. Informações que você fornece preenchendo formulário (nome, e-mail, telefone, cidade 

e estado) em nosso site, para entrar em contato através da página de “CONTATO”. 

Nota: Em algumas situações, a CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA pode buscar 

informações enviadas por companhias terceiras para determinadas finalidades, como para 

prevenção contra fraudes. 

 

COMO USAMOS SEUS DADOS? 

Os Dados coletados são utilizados conforme as finalidades descritas abaixo: 

Finalidades    Descrição Base Legal  

Uso do produto  Para dar acesso ao nosso site e possibilitar a 
interação com a página. 

Execução de Contrato  

Regulatório  Parte dos dados são utilizados para fins 
regulatórios referentes ao Marco Civil da 
Internet. 

Obrigação Legal  

Análise e 
Personalização  

A partir da análise dos dados, realizamos 
melhorias em nosso site para  sua experiência. 

Legítimo Interesse  

Marketing  Para divulgação de produtos e lançamentos da 
CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA. 

Legítimo Interesse  

 

Caso você tenha qualquer dúvida sobre como os seus Dados Pessoais estão sendo 

coletados e utilizados, recomendamos que você entre em contato conosco pelo e-mail 

dpo.lgpd@pitt.com.br. 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Como regra geral, não compartilhamos seus dados pessoais com terceiros. No entanto, 

poderemos compartilhá-los com empresas parceiras que façam parte de nossa relação de 



negócio e quem cumpram com as nossas exigências alinhadas com a LGPD. Também 

por requisição, para autoridades e órgãos reguladores, dependendo da finalidade e da 

necessidade. 

Poderemos compartilhar os dados pessoais do Usuário com: 

• nossas agências de publicidade, marketing e promoções para nos ajudar a 

desenvolver e analisar a eficácia de nossas campanhas publicitárias e 

promoções; 

• terceiros de quem solicitamos a entrega de um produto ou serviço ao Usuário, 

tais como serviços de entregas ou correios que entregam os produtos que o 

Usuário encomendou; 

• órgãos de fiscalização ou órgãos públicos, quando estes seguiram os devidos 

processos legais para solicitar que disponibilizássemos as informações; 

• prestadores de serviços terceirizados, como empresas que processam dados 

para a CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA; 

• fornecedores de ferramentas de web analytics, como Google. 

 

Poderemos compartilhar dados pessoais do Usuário para: 

• fazer valer os termos de uso aplicáveis dos Site ou Sistema da CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA; 

• investigar possíveis violações das leis aplicáveis; 

• detectar, prevenir e dar proteção contra fraude e qualquer vulnerabilidade 

técnica ou de segurança; 

• cumprir leis e regulamentos aplicáveis, cooperar em eventuais investigações 

lícitas e atender a ordens de órgãos públicos. 

 

Além disso, a CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA poderá compartilhar dados pessoais 

com terceiros no caso de reestruturações societárias, incluindo, por exemplo, fusões, 

incorporações, transformações e cisões. 

Se compartilharmos dados pessoais de clientes com terceiros, envidaremos nossos 

melhores esforços para garantir que os destinatários as mantenham em segurança, 

tomem todas as medidas razoáveis para protegê-las contra uso indevido e as usem 

apenas conforme esta Política, as leis e regulamentos aplicáveis à proteção de dados. 

  

USO DE COOKIES 

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é armazenado no seu computador quando 

visita um website. Este arquivo armazena texto de informações que podem ser lidas pelo 

site ao visitá-lo novamente em uma data posterior. Os cookies podem ser instalados pelo 

servidor do site que você visita ou por parceiros desse site. O servidor de um site só pode 



ler os cookies que ele mesmo instalou e não tem acesso a outras informações 

encontradas em seu computador ou dispositivo móvel. Os cookies são armazenados na 

pasta do navegador em seu computador ou dispositivo móvel. 

Na ocasião, podemos coletar informações sobre o seu computador para nossos serviços 

e fornecer informações estatísticas sobre o uso do nosso site para nossos anunciantes. 

Essas informações não o identificarão pessoalmente, são dados estatísticos sobre nossos 

visitantes e seu uso do nosso site. Estes dados estatísticos não identificam quaisquer 

dados pessoais. É usado por nós para analisar a forma como os visitantes interagem com 

o site para que possamos continuar a desenvolver e melhorar este site. 

Podemos coletar informações sobre o uso geral da Internet usando um arquivo de cookie 

que é baixado para o seu computador. Onde usado, esses cookies são baixados 

automaticamente para o seu computador. Este arquivo de cookies é armazenado no disco 

rígido do seu computador, pois os cookies contêm informações que são transferidas para 

o disco rígido do seu computador. Eles nos ajudam a melhorar o nosso site e o serviço 

que lhe oferecemos. 

Todos os computadores têm a capacidade de recusar os cookies. Isso pode ser feito 

ativando a configuração no seu navegador, o que permite recusar os cookies. Por favor, 

note que se você optar por recusar os cookies, talvez você não consiga acessar áreas 

específicas do nosso site. 

Qualquer publicidade apresentada neste site também pode incorporar cookies, sobre os 

quais não temos controle. Esses cookies (se usados) serão baixados depois de clicar em 

anúncios em nosso site. 

Para obter mais informações sobre cookies, você pode ler as diretivas do Google aqui 

(nova aba). 

 

COMO POSSO DESATIVAR OS COOKIES? 

Você pode modificar o seu navegador para desativar os cookies, e isso é muito fácil de 

fazer. Por favor, anote: se você desativar os cookies, o seu nome de usuário e senha não 

serão mais armazenados em qualquer site, não somente no nosso. 

Firefox: 

1. Abra o Firefox. 

2. No topo da janela do Firefox, clique no botão “Firefox” e, em seguida, selecione 

“Opções”. 

3. Selecione o painel “Privacidade”. 

4. Defina “O Firefox deve:” para “Usar configurações personalizadas para o histórico”. 

Desmarque a opção “Aceitar cookies de sites” para desativar os cookies. 

5. Clique em “OK” para fechar a janela Opções. 

Internet Explorer: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt-BR
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt-BR


1. Abra o Internet Explorer. 

2. Clique no botão “Ferramentas” e clique em “Opções da Internet”. 

3. Clique na guia “Privacidade” e, em seguida, em “Configurações”, mova o controle para 

cima para bloquear todos os cookies e clique em “OK”. 

 

Google Chrome: 

1. Abra o Google Chrome. 

2. Clique no ícone da ferramenta. 

3. Selecione “Configurações”. 

4. Perto do final da página, clique em “Mostrar configurações avançadas”. 

5. Na seção “Privacidade”, clique em “Configurações de conteúdo”. 

6. Para desativar os cookies, selecione “Bloquear as configurações de site de quaisquer 

dados”. 

Safari: 

2. Abra o Safari. 

3. Escolha “Preferências” na barra de ferramentas e clique em “Privacidade” (Você pode 

encontrar a barra de ferramentas que se parece com uma roda dentada, acima e à direita 

na janela do Safari.) 

4. Na seção “Bloquear cookies”, você pode especificar se e quando o Safari deve aceitar 

cookies de sites. Para ver uma explicação sobre as opções, clique no botão de ajuda 

(ponto de interrogação) 

5. Se você quiser ver quais sites armazenam cookies no seu computador, clique em 

detalhes. 

 

COMO ARMAZENAMOS E EXCLUÍMOS OS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais dos Usuários serão armazenados em ambiente seguro e protegido 

durante o período necessário para a realização dos fins indicados nesta Política ou até 

que haja a solicitação, pelo Usuário, de exclusão dos dados pessoais contidos em nossos 

bancos de dados de sua titularidade. 

 

QUAIS SÃO SEUS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS? 

Você sempre poderá optar em não divulgar seus Dados Pessoais para Nós, mas tenha 

em mente que alguns desses Dados podem ser necessários para usufruir nosso site. 

Independentemente disso, você sempre possuirá direitos relativos à privacidade e à 

proteção dos seus Dados Pessoais.  



Além de nos preocuparmos com a segurança desses Dados, também nos preocupamos 

que você tenha acesso e conhecimento de todos os direitos relativos ao tratamento de 

seus Dados Pessoais: 

 Requisição de acesso aos seus Dados Pessoais. 

 Requisição de retificação dos seus Dados Pessoais. 

 Requisição de exclusão ou cancelamento dos seus Dados Pessoais. 

 Direito de informação sobre empresas ou entidades públicas que a CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA possa ter compartilhado ou recebido seus dados. 

 Direito de objeção ao tratamento de Dados Pessoais. 

 Direito de portabilidade dos dados. 

 Direito de retirar o consentimento a qualquer momento. 

 Direito a revisão de decisões automatizadas. 

 

Você também tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com 

base em tratamento automatizado de seus Dados Pessoais que afetem seus interesses. 

Talvez seja necessário solicitar informações específicas suas para nos auxiliar a confirmar 

sua identidade e garantir seu direito de acessar seus Dados Pessoais (ou de exercer seus 

outros direitos). Esta é uma medida de segurança para garantir que os Dados Pessoais 

não sejam divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los. 

Vamos responder a todas as solicitações legítimas dentro de 15 dias.  

Ocasionalmente, pode levar mais de 15 dias se sua solicitação for particularmente 

complexa ou se você tiver feito várias solicitações. Neste caso, iremos notificá-lo e mantê-

lo atualizado sobre o andamento da sua solicitação. Podemos também contatá-lo para 

obter mais informações em relação à sua solicitação, a fim de acelerar nossa resposta. 

Ressalta-se que, ainda que haja a solicitação de exclusão, a CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA poderá armazenar os dados pessoais do usuário por um período adicional 

para fins de obrigações legais ou regulatórios, exercício regular de direitos da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA ou pelo prazo que esteja de acordo com a base 

legal que justifique tal retenção. 

Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões e sobre como você pode exercer 

esses direitos, entre em contato conosco pelo e-mail dpo.lgpd@pitt.com.br. 

 

PARA CONTATOS SOBRE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Agradecemos o contato com quaisquer dúvidas, comentários ou solicitações que você 

possa ter sobre esta política, não hesite em contatar-nos pelo e-mail 

dpo.lgpd@pitt.com.br. 

 



MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE 

Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, essa Política de Privacidade 

pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos que você visite 

periodicamente esta página para que tenha conhecimento sobre as modificações. 



TERMOS DE USO 
 

Os presentes Termos de Uso regulam as condições gerais de utilização dos sites, 

plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, em 

conformidade com a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei Geral de Proteção 

de Dados, número 13.709/2018. 

 

Ao utilizar os sites, plataformas ou aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA você concorda expressa e integralmente com os presentes Termos de Uso. 

 

Recomendamos aos usuários que, previamente à utilização dos sites, plataformas ou 

aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, realizem atenta leitura 

dos presentes TERMOS DE USO. 

 

1. OBJETO 

Através dos seus sites, plataformas e aplicações de Internet, a CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA disponibiliza o acesso a diversos conteúdos e serviços, permitindo maior 

interação com seus clientes e possibilitando a realização de compras online. Os presentes 

Termos de Uso regulam a utilização desses sites, plataformas e aplicações de Internet. 

 

2. ADESÃO EM CONJUNTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A utilização dos sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA implica na adesão aos presentes Termos de Uso e à versão mais atual da 

sua Política de Privacidade, disponível em dpo.lgpd@pitt.com.br. 

 

3. CONDIÇÕES DE ACESSO E USO DOS SITES, PLATAFORMAS OU APLICAÇÕES 

DE INTERNET DA CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

Em geral, o acesso aos sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA tem caráter gratuito para todos os usuários e não exige prévia 

inscrição ou registro. 

 

Contudo, para usufruir de algumas funcionalidades dos sites, plataformas e aplicações de 

Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA o usuário eventualmente precisará 

cadastrar-se, criando uma conta de usuário, com login e senha próprios, além de outros 

dados a seu respeito. 

 

É responsabilidade do usuário prestar unicamente informações corretas, verdadeiras, 

autênticas, completas e atualizadas, bem como zelar pelo sigilo de sua senha, não 

divulgando-a a terceiros. 

 

Cada usuário é responsável exclusivo pelos seus atos no contexto dos sites, plataformas 

e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, especialmente quando 

utilizado o seu Login e Senha. 

 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não se responsabiliza pelo conteúdo, correção, 

veracidade, autenticidade, completude ou atualização dos dados prestados por seus 



usuários, nem mesmo pelo eventual uso indevido de informações publicadas por usuários 

ou por fraudes decorrentes da violação de senhas. 

 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não pactua com a publicação de conteúdos que 

infrinjam direitos de autor, segredos de negócio ou quaisquer outros direitos de terceiros, 

ou ainda que tenham natureza discriminatória, ofensiva ou ilícita. 

 

O usuário obriga-se a utilizar os sites, plataformas e aplicações de Internet da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA de forma a não causar prejuízos a quaisquer 

direitos ou interesses de terceiros, ou de qualquer forma que possa vir a causar dano, 

sobrecarregar, inutilizar ou impedir o seu regular funcionamento. É especialmente vedado 

ao usuário dos sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA publicar materiais que contenham vírus ou outros programas de 

computador maliciosos, que possam causar danos aos sites, plataformas e aplicações de 

Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, ou, ainda, a outros usuários. 

 

A publicação de quaisquer conteúdos pelo usuário dos sites, plataformas e aplicações de 

Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, incluindo mensagens e comentários, 

implica em licença não-exclusiva, irrevogável e irretratável, para sua utilização, 

reprodução e publicação pela CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, nos seus sites, 

plataformas e aplicações de Internet, ou ainda em outras plataformas, sem qualquer 

limitação. 

 

Os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

mantém um canal de atendimento aos usuários e para denúncia de perfis/dados falsos 

através do endereço eletrônico dpo.lgpd@pitt.com.br ou pelo telefone (51) 98206-5372. 

Nesse canal também poderão ser encaminhadas quaisquer outras denúncias. 

 

Os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

se reservam o direito de, sem qualquer aviso prévio, cancelar contas de usuário e 

bloquear o acesso a seus serviços caso tenham fundada suspeita de falsidade de dados, 

ou, ainda, em qualquer caso de utilização dos sites, plataformas e aplicações de Internet 

da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA em desconformidade com a lei, com os 

presentes Termos de Uso ou com a sua Política de Privacidade. 

 

Os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

também se reservam o direito de editar ou mesmo excluir quaisquer conteúdos publicados 

por usuários que não estejam em conformidade com a lei, com os presentes Termos de 

Uso ou com a sua Política de Privacidade. 

 

Essa condição, todavia, não configura obrigação da CONFECÇÕES SIMON BRAUN 

LTDA, sendo que, por força do art. 15, parágrafo 3o da Lei 12.965/14, via de regra 

solicitações de edição ou remoção de conteúdos devem se dar sob a forma de ordem 

judicial, solicitação do Ministério Público, de autoridade policial ou administrativa. 

 

mailto:dpo.lgpd@pitt.com.br


4. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E 

SUSCETIBILIDADE A FALHAS TÉCNICAS 

Em decorrência de questões técnicas e operacionais, os sites, plataformas e aplicações 

de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não garantem disponibilidade 

permanente dos seus serviços e funcionalidades, bem como se reservam o direito de 

cancelar qualquer destes serviços, plataformas ou funcionalidades, a qualquer tempo. 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não se responsabiliza por quaisquer danos 

indiretos decorrentes do uso de suas plataformas ou por danos diretos ou indiretos 

decorrentes de caso fortuito ou força maior, do uso inadequado da plataforma, ou, ainda, 

por eventuais paralisações transitórias. 

 

Quando for razoavelmente possível, os sites, plataformas e aplicações de Internet da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA informarão previamente as interrupções do 

funcionamento dos seus serviços, plataformas e funcionalidades. 

 

Os conteúdos disponibilizados nos sites, plataformas e aplicações de Internet da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA poderão eventualmente conter erros ou falhas 

técnicas. Colabore nos informando esses problemas através do e-mail para 

dpo.lgpd@pitt.com.br. 

 

5. PRIVACIDADE DE DADOS DOS USUÁRIOS – SPAM – RESPONSABILIDADE POR 

FRAUDES 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA zela pela privacidade dos dados de seus 

usuários, nos termos da Política de Privacidade disponível em https://www.pitt.com.br/ e 

veda a utilização dos seus sites, plataformas e aplicações de Internet para o envio de 

mensagens não-solicitadas de qualquer natureza, via correio eletrônico. 

 

Contudo, o usuário deve ter ciência de que diversos fraudadores tentam se valer de 

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

crédito. A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA NUNCA IRÁ SOLICITAR SUA SENHA, 

NOME DO USUÁRIO, DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU OUTRAS 

INFORMAÇÕES PESSOAIS ATRAVÉS DE E-MAIL OU CONTATO TELEFÔNICO. 

 

Caso você receba qualquer e-mail não-solicitado ou potencialmente invasivo em nome da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, colabore enviando denúncia para 

dpo.lgpd@pitt.com.br. 

 

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Os conteúdos acessados mediante os sites, plataformas e aplicações de Internet da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, incluindo, sem limitação, textos em geral, 

apresentações, tabelas, bases de dados, fotografias, ilustrações, gráficos, vídeos, 

softwares ou quaisquer outros tipos de obras intelectuais, bem como as informações e os 

dados em geral obtidos através dos seus serviços, plataformas e funcionalidades, são 

protegidos por direitos de propriedade intelectual, como direitos autorais, marcas, 

desenhos industriais, patentes, dentre outros, sendo que o seu acesso através dos sites, 

https://www.pitt.com.br/


plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não 

implica em qualquer cessão de direitos ou licença adicional ao mero uso no contexto dos 

respectivos sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN 

LTDA. 

 

Sempre que os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA oferecerem meios diretos de compartilhamento dos seus conteúdos, 

mediante ferramentas ou ícones de redes sociais ou de outros sites, plataformas ou 

aplicações de Internet (como Facebook, twitter, etc.), fica desde logo autorizado o 

compartilhamento desses específicos conteúdos, de acordo com os termos de uso de 

cada ferramenta, condicionado à devida indicação de procedência do conteúdo (crédito) e 

que o seu compartilhamento não tenha finalidade comercial e não concorra com os sites, 

plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA. 

 

Em quaisquer outros casos, salvo mediante permissão expressa, é vedado: 

 a. realizar reproduções adicionais ao mero acesso às obras intelectuais, aos 

conteúdos e às informações disponibilizados nos sites, plataformas e aplicações de 

Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA; 

 b. transmitir, distribuir, divulgar ou de qualquer forma de comunicar as obras 

intelectuais, os conteúdos e as informações disponibilizados nos sites, plataformas 

e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA a terceiros; 

 c. utilizar artifícios técnicos para quebra de senhas ou da codificação dos sites, 

plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, 

para acesso e interpretação do seu código-fonte, bem como para tradução para 

diversa linguagem computacional; 

 d. a transmissão eletrônica dos sites, plataformas e aplicações de Internet da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA ou de seus conteúdos de um computador 

para outro através de rede, não se incluindo nessa restrição a mera utilização dos 

sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN 

LTDA em rede; 

 e. o uso de plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA por terceiros ou por qualquer outra pessoa diversa daquele que foi 

originalmente autorizado/licenciado. 

 

7. CONEXÕES (LINKS) A OUTROS SITES 

 

Os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

podem conter conexões e links para outros sites na Internet. A disponibilização desses 

links tem como finalidade facilitar a busca de informações disponíveis na Internet, não 

existindo qualquer tipo de vinculação ou associação entre a CONFECÇÕES SIMON 

BRAUN LTDA e os proprietários das páginas externas. 

 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não avalia previamente, nem controla ou aprova, 

os serviços, informações, dados, arquivos, produtos e qualquer tipo de material existente 

nessas páginas externas, nem assume qualquer tipo de responsabilidade pelos danos, 



prejuízos e/ou lucros cessantes de qualquer tipo e que possam decorrer da qualidade, 

utilidade, disponibilidade, confiabilidade e legalidade dos serviços, informações, dados, 

arquivos, produtos ou qualquer tipo de material existente nas páginas externas. 

 

8. INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E 

ORIENTAÇÕES DE USO 

 

As informações e características técnicas sobre os produtos comercializados nos sites, 

plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA não 

induzem a dispensa de contratação de suporte técnico competente e habilitado, quando 

necessário. 

 

Os produtos anunciados nos sites, plataformas e aplicações de Internet da 

CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA podem apresentar pequenas diferenças em 

relação às imagens visualizadas na sua tela. Monitores/telas apresentam diferentes 

calibragens de cor, podendo também causar diferenças nas tonalidades das cores, se 

comparadas com a peça física. 

 

9. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ATRAVÉS DO SITE, VÍRUS, 

REQUISITOS DE SEGURANÇA E ATUALIZAÇÃO 

 

Algumas operações financeiras realizadas nos sites, plataformas e aplicações de Internet 

são concluídas em sites, plataformas ou aplicações de Internet de terceiros, inclusive para 

assegurar a segurança dos seus dados financeiros. Nesses casos, a CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA exime-se de responsabilidade pelos danos, prejuízos e/ou lucros 

cessantes de qualquer natureza que possam advir dos serviços prestados por terceiros ou 

no ambiente de seus sites, plataformas e aplicações de Internet. 

 

A CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA exime-se de responsabilidade pelos danos, 

prejuízos e/ou lucros cessantes de qualquer natureza que possam advir em decorrência 

da existência de vírus ou de outros elementos nocivos no computador/smartphone/tablet 

utilizado para acessar os seus sites, plataformas e aplicações de Internet, ou ainda nos 

sites, plataformas e aplicações de Internet de terceiros. 

 

Você é o responsável exclusivo por manter o seu computador/smartphone/tablet livre de 

vírus e atualizado com a mais recente versão do sistema operacional e dos softwares 

utilizados para acessar os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA, bem como por eventuais prejuízos decorrentes do não 

atendimento dessas obrigações ou das melhores práticas de segurança no acesso à 

Internet. 

 

10. PRAZO E ALTERAÇÕES 

 

O funcionamento dos sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES 

SIMON BRAUN LTDA se dá por prazo indeterminado. 

 



Os sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, 

no todo ou em cada uma das suas seções, podem ser encerrados, suspensos ou 

interrompidos unilateralmente pela CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, a qualquer 

momento e sem necessidade de prévio aviso. 

 

Os presentes Termos de Uso também podem ser alterados a qualquer tempo. 

 

As alterações destes Termos de uso serão informadas com destaque nos sites, 

plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA. 

 

As versões anteriores destes Termos de Uso podem ser acessadas em 

https://www.pitt.com.br/. 

 

11. LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE 

 

Na interpretação da presente Política de Privacidade, ela está regida, interpretada e 

executada de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709/2018. 

 

Quaisquer litígios relacionados a esta Política de Privacidade serão da competência 

exclusiva do Foro Central de Santa Cruz do Sul. 

 

Todos os conteúdos e informações contidos nos sites, plataformas e aplicações de 

Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA têm proteção assegurada pelas leis 

que regulamentam direitos autorais, marcas e outros sinais distintivos. 

 

Não é permitida a reprodução total ou parcial dos conteúdos e informações contidas nos 

sites, plataformas e aplicações de Internet da CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA. 

 

 


