
JK Shopping - DF 

Política de Privacidade 

1 Introdução 

Esta Política de Privacidade (ou simplesmente “Política”), tem por objetivo 
esclarecer e tornar público o uso dos dados pessoais no JK Shopping em 
linguagem clara e acessível. 

Para começar, vamos falar um pouco sobre o JK Shopping: 

Inaugurado em novembro de 2013, o JK Shopping foi o primeiro centro comercial 
criado com o propósito de atender todas as regiões de Ceilândia e Taguatinga. 
Referência em toda a comunidade local, o shopping recebe mensalmente cerca 
de 1 milhão de pessoas e traz em seu DNA uma importante contribuição para a 
valorização cultural e econômica da região. O empreendimento concentra 
diversificados serviços com oportunidades de compras, lazer, entretenimento, 
gastronomia e educação. 

Para facilitar a sua busca de informações, nos informe o tipo de relacionamento 
que você tem conosco: 

 Sou Cliente; 

 Sou Colaborador(a); 

 Sou Fornecedor(a); 

 Sou Frequentador(a); 

 Sou Locador(a) de Vagas na Garagem; 

 Sou Lojista ou Salista;  

 Sou Prospect; 

 Sou Prestador de serviço; 

 Sou Patrocinador. 

2 TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES  

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
CLIENTES do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para as seguintes atividades:  

 Câmera de segurança; 

 Controle de garagem; 

 Envio de comunicação do marketing; 

 Promoção comercial. 

2.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA CÂMERA DE SEGURANÇA 

Tratamento de dados pessoais para acesso as imagens e vídeos das 

câmeras de segurança do JK Shopping. 



2.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Imagem; 

 Vídeo. 

2.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento. 

2.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

2.2 TRATAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DE GARAGEM  

Tratamento de dados pessoais para registro e liberação de acesso para 

mensalistas da garagem do JK Shopping. 

2.2.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Placa e modelo do carro; 

2.2.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento.  

2.2.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

2.3 TRATAMENTO DE DADOS PARA COMUNICAÇÃO DO MARKETING 

Tratamento de dados pessoais para envio de comunicação de marketing 

do JK Shopping aos seus clientes. 

2.3.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 E-mail; 

 Telefone. 

2.3.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 



 Com o CRMall para cadastro e gestão da promoção; 

 Com a IntranetMall para cadastro e procedimentos internos. 

2.3.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

2.4 TRATAMENTO DE DADOS PARA PROMOÇÃO COMERCIAL  

Tratamento de dados pessoais para troca notas em promoção comercial 

no JK Shopping. 

2.4.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço residencial; 

 Estado civil; 

 Código do vendedor; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Perfil de rede social; 

 Perfil de compra. 

2.4.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com o Wynk para administração da campanha e realização dos sorteios; 

 Com a SECAP para cadastro legal da promoção/sorteio e informações 

sobre ganhadores do prêmio principal e brindes. 

 Com a CRMall para registro de participantes. 

2.4.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3 TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS DE 

COLABORADORES 

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
COLABORADORES do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para as seguintes atividades:  

 Brigada de incêndio  



 Controle de acesso 

 Controle da garagem 

 Identificação para acesso fora do horário 

 Promoção comercial 

 Registro de ocorrências 

 Sistema de reconhecimento facial  

3.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Tratamento de dados pessoais para registro e tratamento de ocorrências 

no JK Shopping. 

3.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Vídeo; 

 Telefone; 

 Placa do carro; 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

3.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF para 

atendimento as ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

3.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3.2 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO 

Tratamento de dados pessoais para registro e acesso ao 

empreendimento comercial do JK Shopping. 

3.2.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CNH; 

 Biometria facial. 

3.2.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 



 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

3.2.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3.3 TRATAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DE GARAGEM  

Tratamento de dados pessoais para registro e liberação de acesso para 

mensalistas da garagem do JK Shopping. 

3.3.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Placa e modelo do carro; 

3.3.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento.  

3.3.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3.4 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO FORA DO HORÁRIO 

Tratamento de dados pessoais para acesso ao shopping e as torres de 

escritórios fora do horário comercial do JK Shopping. 

3.4.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH 

 Função; 

 Número da sala. 

3.4.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento. 



3.4.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3.5 TRATAMENTO DE DADOS PARA PROMOÇÃO COMERCIAL 

Tratamento de dados pessoais para troca de notas em promoção 

comercial no JK Shopping. 

3.5.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG) ou CNH; 

 Data de nascimento; 

 Estado civil; 

 Código do vendedor; 

 Sexo; 

 Perfil de rede social; 

 Perfil de compra. 

3.5.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a SECAP para cadastro legal da promoção/sorteio e informações 

sobre ganhadores do prêmio principal e brindes. 

 Com a CRMall para cadastro e gestão de participantes. 

 Com a Wynk para rotinas do sorteio. 

3.5.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3.6 TRATAMENTO DE DADOS PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS  

Tratamento de dados pessoais para registro e tratamento de ocorrências 

no JK Shopping. 

3.6.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome 

 RG ou CNH; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Placa do carro; 

 Endereço;  

 Vídeo. 

3.6.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 



ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

3.6.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

3.7 TRATAMENTO DE DADOS PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO 
FACIAL 

Tratamento de dados pessoais para registro e suporte de ocorrências do 

JK Shopping. 

3.7.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de identidade - RG; 

 imagem; 

 Biometria facial. 

3.7.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário. 

3.7.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

4 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE 

FORNECEDORES  

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
FORNECEDORES do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para:  

 Gestão de fornecedor 

 Autorização para promoção comercial 

4.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA FORNECEDOR  

Tratamento de dados pessoais para contratação de serviços ou compras 

de produtos do JK Shopping. 

4.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 Foto; 

 Biometria 



 Análise de crédito; 

 Profissão; 

 Naturalidade; 

 Certidão criminal; 

 Nacionalidade; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço comercial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Profissão; 

 Estado civil. 

4.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com o Serasa para consulta e checagem de crédito; 

 Com o SPC para consulta e checagem de crédito. 

4.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

4.2 TRATAMENTO DE DADOS PARA PROMOÇÃO COMERCIAL 

Tratamento de dados pessoais para troca de notas em promoção 

comercial no JK Shopping. 

4.2.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG) ou CNH; 

 Data de nascimento; 

 Estado civil; 

 Código do vendedor; 

 Sexo; 

 Perfil de rede social; 

 Perfil de compra. 

4.2.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a SECAP para cadastro legal da promoção/sorteio e informações 

sobre ganhadores do prêmio principal e brindes. 

 Com a CRMall para cadastro e gestão de participantes. 

 Com a Wynk para rotinas do sorteio. 

4.2.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5 TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS DE 



FREQUENTADORES 

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
FREQUENTADORES do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para as seguintes atividades:  

 Brigada de incêndio 

 Câmeras de segurança 

 Controle de acesso  

 Controle de garagem 

 Empréstimo de itens  

 Eventos abertos 

 Registro de ocorrências  

 Sistema de reconhecimento facial  

5.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Tratamento de dados pessoais para registro e tratamento de ocorrências 

no JK Shopping. 

5.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Vídeo; 

 Telefone; 

 Placa do carro; 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

5.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF para 

atendimento as ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

5.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.2 TRATAMENTO DE DADOS PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA 

Tratamento de dados para visualização das imagens das câmeras de 

segurança do JK Shopping. 



5.2.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Imagem. 

5.2.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) – Para registro de 

ocorrências; 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – Para registro de 

ocorrências. 

5.2.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.3 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO 

Tratamento de dados pessoais para registro e acesso ao 

empreendimento comercial do JK Shopping. 

5.3.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CNH; 

 Biometria facial. 

5.3.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

5.3.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.4 TRATAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DE GARAGEM  

Tratamento de dados pessoais para registro e liberação de acesso para 

mensalistas da garagem do JK Shopping. 

5.4.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço residencial; 



 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Placa e modelo do carro; 

5.4.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento.  

5.4.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.5 TRATAMENTO DE DADOS PARA EMPRÉSTIMO DE ITENS 

Tratamento de dados pessoais para empréstimo de itens disponíveis no 

JK Shopping.  

5.5.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 CPF; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero.  

5.5.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento. 

5.5.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.6 TRATAMENTO DE DADOS PARA EVENTOS ABERTOS 

Tratamento de dados pessoais para inscrição em eventos promovidos no 

JK Shopping.  

5.6.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 CPF; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 



 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero.  

5.6.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a EPA para cadastro e gestão administrativa; 

 Com o CRMall para cadastro e gestão administrativa; 

 Com a IntranetMall para cadastro e gestão administrativa; 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365; 

 Com o Docusign para assinatura digital de documentos; 

 Com o WhatsApp Corporativo para envio e recebimento de informações; 

 Com a Sympla para execução da campanha. 

5.6.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.7 TRATAMENTO DE DADOS PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS  

Tratamento de dados pessoais para registro e tratamento de ocorrências 

no JK Shopping. 

5.7.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome 

 RG ou CNH; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Placa do carro; 

 Endereço;  

 Vídeo. 

5.7.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

5.7.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

5.8 TRATAMENTO DE DADOS PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO 
FACIAL 

Tratamento de dados pessoais para registro e suporte de ocorrências do 

JK Shopping. 



5.8.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de identidade - RG; 

 imagem; 

 Biometria facial. 

5.8.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário. 

5.8.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

6 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE 

LOCADORES DE VAGAS DE GARAGEM  

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
LOCADORES DE VAGAS DE GARAGEM do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para:  

 Controle de garagem 

6.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DE GARAGEM  

Tratamento de dados pessoais para registro e liberação de acesso para 

mensalistas da garagem do JK Shopping. 

6.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Placa e modelo do carro; 

6.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento.  

6.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 



dados pessoais do JK Shopping. 

7 TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS DE LOJISTAS 

OU SALISTAS  

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
LOJISTAS OU SALISTAS do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para as seguintes atividades:  

 Autorização para promoção comercial 

 Cobrança 

 Comercial corporativo 

 Controle de acesso 

 Controle de garagem 

 Identificação para acesso fora do horário 

 Merchandising 

 SAC 

7.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO 
COMERCIAL  

Tratamento de dados pessoais para autorização de promoção comercial 

no JK Shopping. 

7.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome do representante legal. 

7.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365. 

7.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.2 TRATAMENTO DE DADOS PARA COBRANÇA 

Tratamento de dados pessoais para acesso as torres de escritórios do JK 

Shopping. 

7.2.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Foto; 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

 Número da sala. 

7.2.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 



 Com a IntranetMall para cadastro e registros administrativos; 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365; 

 Inovix para realização do cadastro do visitante. 

7.2.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.3 TRATAMENTO DE DADOS PARA COMERCIAL CORPORATIVO 

Tratamento de dados pessoais para trazer contratos corporativos para o 

JK Shopping. 

7.3.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 E-mail; 

 Telefone. 

7.3.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365. 

7.3.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.4 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO 

Tratamento de dados pessoais para registro e acesso ao 

empreendimento comercial do JK Shopping. 

7.4.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CNH; 

 Biometria facial. 

7.4.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

7.4.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.5 TRATAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DE GARAGEM  



Tratamento de dados pessoais para registro e liberação de acesso para 

mensalistas da garagem do JK Shopping. 

7.5.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CPF; 

 CNH; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Placa e modelo do carro; 

7.5.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento.  

7.5.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.6 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO FORA DO HORÁRIO 

Tratamento de dados pessoais para acesso ao shopping e as torres de 

escritórios fora do horário comercial do JK Shopping. 

7.6.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH 

 Função; 

 Número da sala. 

7.6.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento. 

7.6.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.7 TRATAMENTO DE DADOS PARA MERCHANDISING 

Tratamento de dados pessoais para trazer contratos de merchandising 

para o JK Shopping. 



7.7.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Telefone; 

 E-mail. 

7.7.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365. 

7.7.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

7.8 TRATAMENTO DE DADOS PARA SAC 

Tratamento de dados pessoais para atendimento de SAC no JK 

Shopping. 

7.8.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 CPF; 

 Endereço residencial; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 Gênero; 

 Perfil de rede social 

7.8.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Agência Digital para Criação de peça de campanha e 

acompanhamento das redes sociais.; 

 Com a CRMall para cadastro e acompanhamento; 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365. 

7.8.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

8 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE POSSÍVEIS 

CLIENTES 

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
POSSÍVEIS CLIENTES do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para:  

 Comercial corporativo 



8.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA COMERCIAL CORPORATIVO  

Tratamento de dados pessoais para trazer contratos corporativos para o 

JK Shopping. 

8.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Telefone; 

 E-mail. 

8.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365. 

8.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

9 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE 

PRESTADOR DE SERVIÇO  

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
PRESTADORES DE SERVIÇOS do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para as seguintes atividades:  

 Brigada de incêndio  

 Controle de acesso 

 Identificação para acesso fora do horário 

 Registro de ocorrências 

 Sistema de reconhecimento facial 

  

9.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Tratamento de dados pessoais para registro e tratamento de ocorrências 

no JK Shopping. 

9.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Vídeo; 

 Telefone; 

 Placa do carro; 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

9.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 



de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF para 

atendimento as ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

9.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

9.2 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO 

Tratamento de dados pessoais para registro e acesso ao 

empreendimento comercial do JK Shopping. 

9.2.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade – RG; 

 CNH; 

 Biometria facial. 

9.2.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário.   

9.2.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

9.3 TRATAMENTO DE DADOS PARA ACESSO FORA DO HORÁRIO 

Tratamento de dados pessoais para acesso ao shopping e as torres de 

escritórios fora do horário comercial do JK Shopping. 

9.3.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH 

 Função; 

 Número da sala. 

9.3.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Não há compartilhamento. 



9.3.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

9.4 TRATAMENTO DE DADOS PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS  

Tratamento de dados pessoais para registro e tratamento de ocorrências 

no JK Shopping. 

9.4.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome 

 RG ou CNH; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Placa do carro; 

 Endereço;  

 Vídeo. 

9.4.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário; 

 Com a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para atendimento as 

ocorrências, se necessário; 

 Com o Oficial de justiça para registro de ocorrências, se necessário. 

9.4.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

9.5 TRATAMENTO DE DADOS PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO 
FACIAL 

Tratamento de dados pessoais para registro e suporte de ocorrências do 

JK Shopping. 

9.5.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome; 

 Carteira de identidade - RG; 

 imagem; 

 Biometria facial. 

9.5.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para registro de boletins 

de ocorrências, se necessário. 

9.5.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 



10 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE 

PATROCINADOR 

Nesta seção iremos abordar todos os tratamentos de dados pessoas de 
PATROCINADORES do JK Shopping.  

Os dados pessoais são tratados para as seguintes atividades:  

 Autorização Para Promoção Comercial 

10.1 TRATAMENTO DE DADOS PARA AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO 
COMERCIAL  

Tratamento de dados pessoais para autorização de promoção comercial 

no JK Shopping. 

10.1.1 Dados pessoais que coletamos: 

 Nome do representante legal. 

10.1.2 Com quem compartilhamos seus dados pessoais: 

 Com a Microsoft para uso do e-mail no Office 365. 

10.1.3 Como faço para exercer meus direitos relacionados acima? 

 Clique aqui e faça uma solicitação ao Encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais do JK Shopping. 

11 Sobre segurança e proteção de dados pessoais 

O JK Shopping armazena dados pessoais em repositórios protegidos e realiza 
cópias de salvaguarda periodicamente, garantindo a disponibilidade dos dados; 

Todo o tráfego online de dados pessoais é realizado por canais criptografados; 

Todos os dispositivos que usamos no acesso de dados pessoais são protegidos 
por softwares de segurança que garantem a confidencialidade e integridade dos 
dados; 

Todos os dados pessoais em meios físicos (papeis) são armazenados em locais 
controlados (trancados e com controle de acesso), garantindo que apenas 
pessoal autorizado tenha acesso a eles; 

Os operadores escolhidos para o processamento são empresas com políticas de 
segurança e salvaguarda, garantindo a proteção dos dados pessoais; 

12 Sobre alterações nesta política 

Podemos atualizar esta política sempre que necessário, mantendo-a neste link. 

As alterações não serão comunicadas ao titular, portanto, você deve verificar 



esta Política periodicamente ou sempre que tiver dúvidas. 

13 Nossos dados: 

JK Shopping 
St. M-Norte QNM 34 
Taguatinga, Brasília - DF, 72145-424 
E-mail: marketing@jkshoppingdf.com.br  

14 Nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados 

Pessoais (DPO) 

Nome: Marcos Alessandro Siqueira 
Contato: clique aqui 

15 Quero saber mais 

Para maiores informações favor entrar em contato pelo canal Fale com o 
Encarregado (DPO). 
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