
Política de Privacidade 

Quando você realiza o cadastro com a Lohn Bier, você está nos confiando seus 
dados pessoais comuns, portanto, estabelecemos um compromisso com você e 
por isso elaboramos este termo de política de privacidade, para que você saiba 
exatamente o que coletamos e como usamos esses dados. 
 
Esta política de privacidade aplica-se a você usuário, que solicita o 
preenchimento de formulários em nosso site buscando nos contatar, trabalhar 
conosco, ser um distribuidor, ou ainda, realizar uma denúncia. 

Nossas práticas de tratamento de dados estão sujeitas as leis aplicáveis nos 
locais em que operamos, isso significa que as práticas descritas nesta política 
de privacidade serão aplicadas em locais que a lei permitir. 

A Lohn Bier é a única que trata seus dados, desde o cadastramento até a sua 
exclusão, não compartilhamos, vendemos ou fornecemos dados de usuários, 
pois estes dados não são nossos, são seus. 
 
Os dados que coletamos são apenas os dados informados pelo usuário durante 
o preenchimento de formulários ou atualização dos dados, sempre solicitando 
apenas dados comuns, nunca dados sensíveis como sua cor, religião, sua 
nacionalidade, sua orientação sexual, sua biometria, ou identificação facial, pois 
entendemos que estes dados são informações que desrespeitam apenas a você, 
portanto, caso receba alguma solicitação de dados nesse sentido de nosso 
site, não responda, pois não seremos nós; 
 
Armazenamos ainda, dados de cookies dos usuários, relacionadas ao termo de 
uso e a esta política de privacidade. 
 
A Lohn Bier usa os dados que coleta apenas para oferecer os serviços de 
cervejaria, personalizar, manter e melhora-lo sempre. Ocasionalmente, podemos 
alterar esta política de privacidade, se fizermos alterações essenciais ao usuário, 
lhe notificaremos com antecedência pelos meios de contato fornecidos em seu 
cadastro, por isso orientamos que você mantenha suas informações atualizadas, 
pois, caso não tenhamos retorno expresso de que não concorda com as novas 
alterações, esta será considerada consentida. 
 

https://www.lohnbier.com.br/media/files/politica-de-cookies.pdf
https://www.lohnbier.com.br/media/files/termos-de-uso.pdf
https://www.lohnbier.com.br/media/files/termos-de-uso.pdf

