
Termos de Uso 

A Lohn Bier eleita a Cervejaria do Ano pela South Beer Cup 2017, desde sua 
fundação, busca pela qualidade superior na produção de suas cervejas, pois 
temos como base uma cervejaria criativa, que adora inovações e quebrar o ciclo 
vicioso da rotina. 
 
Nosso objetivo principal é contagiar as pessoas com a alegria de beber uma 
cerveja bem feita, democratizando as cervejas artesanais no mercado. 
 
Em nosso site, solicitamos alguns dados de cadastro, mas não se preocupe, 
assim como você que está atento a todas as notícias diariamente, nós também 
estamos atentos a todas as leis baseadas em proteção de dados, tanto é, que 
temos profissionais capacitados apenas para reunir o melhor de todas as leis e 
aplicá-las aqui! 
 
Essa proteção serve tanto para os clientes, parceiros e funcionários cadastrados, 
quanto para a nossa empresa, pois visa assegurar que todos tenham seus dados 
arquivados e em alguns casos anonimizados, garantindo a segurança 
necessária enquanto você navegar pelo nosso site.  

 

Informações gerais aos usuários 

o Ao acessar nosso site, você precisará informar sua data de nascimento, isso 
ocorre, apenas para garantir que o uso do site seja efetuado apenas por maiores 
de 18 (dezoito) anos, plenamente capazes para efeitos legais.  
 
o Solicitamos apenas dados comuns, nunca lhe solicitaremos 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 do nosso site, não responda, pois não 
seremos nós; 
 
o Havendo preenchimento equivocado de qualquer dado, favor entrar em 
contato conosco pelo e-mail contato@lohnbier.com.br, para que possamos 
verificar e, sendo o caso, corrigir o dado informado;  

o Podemos em algum tempo lhe enviar solicitação de atualização cadastral, isso 
poderá ocorrer das seguintes formas: 
 

o Você deseja atualizar seus dados e entrou em contato conosco para 
isso; ou, 

 

 



o Nós verificamos que seus dados encontram-se a mais de 12 meses 
sem uso e para garantir que você ainda deseja ter acesso a nosso site, 
lhe enviaremos uma solicitação de atualização. 

 
o O tempo máximo para análise dos dados informados por você e de qualquer 
contato que você fizer por meio do nosso site é de até 24 (vinte e quatro) horas; 

 

o Caso você deseje se descadastrar, apesar de ficarmos chateados por você 
não querer fazer mais parte do nosso time, agradecemos a sua companhia na 
jornada e solicitamos que você envie um e-mail para contato@lohnbier.com.br 
que iremos providenciar a anonimização de seus dados, ou ainda a exclusão dos 
mesmos, resguardando os direitos constantes no Código de Defesa do 
Consumidor e no Código Civil.   

 

Informações específicas aos usuários 

o Ressaltamos que as informações prestadas nas páginas formulário de 
contato, agende uma visita, trabalhe conosco, seja um distribuidor e 
denúncia, são de inteira responsabilidade do usuário, então, por favor, verifique 
e confira o preenchimento antes de finalizar; 

o Na página formulário de contato, solicitamos o endereço apenas para 
direcionar seu contato a um de nossos colaboradores, presentes na sua região 
de atendimento, facilitando sua comunicação; 

o Na página agende uma visita, os dados informados por você são solicitados 
para organizarmos uma melhor experiência de visitação, evitando ainda, 
aglomerações no atual cenário mundial de pandemia.  

o Na página trabalhe conosco, os dados coletados são direcionados a nossa 
equipe de gestão de pessoas e armazenados para uso em processos seletivos. 
Caso você necessite atualizar, alterar ou excluir dados de seu currículo, favor 
entrar em contato conosco.  

o  Na página seja um distribuidor, as informações coletadas são 
encaminhadas exclusivamente ao setor comercial para que seja efetuado 
contato com você;  

o Na página denúncia, você tem acesso ao nosso código de conduta e pode 
realizar sua denúncia que será direcionada ao e-mail 
compliance@lohnbier.com.br, onde nossos colaboradores verificarão o 
conteúdo postado por você e, sendo o caso, encaminharão ao comitê de ética e 
compliance para as devidas tratativas; 

A Lohn Bier pertence a nós, mas temos plena ciência de que os dados e 
informações que você acrescenta no site são seus, desta forma, nunca 
compartilharemos nenhum dado seu sem sua expressa permissão. 
 



Caso leia nossos termos e não concorde com algo, aceitamos sua sugestão, nos 
envie uma solicitação que analisaremos e lhe retornaremos em até 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 

 

Sobre nós 

Havendo qualquer incidente com os dados dos usuários, nossa empresa 
responsabiliza-se por informar aos usuários cadastrados as medidas e soluções 
cabíveis. 

Garantimos a você que estamos atentos a todas as Leis mundiais relacionadas 
a proteção de dados e, por isso, você sempre terá acesso a nós de forma 
transparente, pelos meios de contatos disponíveis em nosso site. 

 

Fale Conosco 

Deseja nos contatar, ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão/elogio a 
nos fazer? Nós queremos lhe ouvir! 

Telefone: (48) 3466-0489 

Endereço eletrônico: contato@lohnbier.com.br 


