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Aviso Complementar de Privacidade do Programa de    
Fidelidade Petrobras Premmia  

Este aviso de privacidade irá fornecer detalhes complementares sobre o tratamento de seus dados 
pessoais que podem ser coletados em nosso programa de fidelidade, além daqueles já especificados 
em nossa Política Corporativa de Privacidade. 

 
 

Dados Pessoais de Cadastro de Usuário 
(necessários) 

CPF / nome completo / Data de Nascimento / Gênero / 
Tipo de motorista/ Telefone Celular/ E-mail/ UF/ 

Dados Pessoais Complementares 
(opcionais) 

Endereço completo / Estado Civil / Escolaridade / Filhos 
(sim/não) / Time de Futebol/ Profissão 

 
Dados e tipo do veículo/ CNH/ 

 
Preferências: Cinema/ Teatro/ Música/ Dança/ Viagens/ 
Esportes/ Eventos automobilísticos. 

Finalidades Complementares - Para avaliar o desempenho das nossas campanhas de 
comunicação e de nossas mensagens e para personalizar 
as campanhas de marketing de acordo com o perfil 
inferido dos nossos usuários. 

 
- Combinar informações que temos sobre você de 
maneira agregada e/ou anonimizada para criar um perfil 
para identificar e entender tendências nas diferentes 
interações com os nossos serviços, nos ajudando a tornar 
nossas ações de vendas e de marketing mais relevantes 
para você e a personalizar e melhorar sua experiência. * 

 
*(outras finalidades previstas em nossa Política de 
Privacidade podem ser aplicadas) 
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Parceiros Comerciais do Programa Petrobras 
Premmia 

 
Podemos compartilhar suas informações com 
nossos parceiros comerciais para: (i) operaciona- 
lização das suas solicitações de troca e resgate 
de pontos, (ii) para gerar benefícios e experiên- 
cias diferenciadas para o usuário do Premmia. 

A relação dos parceiros comerciais envolvidos na troca e 
resgate de pontos, encontra-se disponível no link abaixo, 
sendo possível filtrá-los por opções/produtos. 
(ht tps://w w w.petrobraspremmia . com.br/ Trocar- 
Pontos/c/1) 

 
Parceiros Comerciais que oferecerem benefícios 
diferenciados: 

 
BANCO DO BRASIL S. A é o parceiro financeiro e provedor da 
tecnologia necessária para a aprovação e operacionalização 
do Cartão Petrobras. 
(www.br.com.br/cartaopetrobras) 

 
CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA é o parceiro e 
provedor da tecnologia necessária para a operacionalização 
do Cartão Caminhoneiro. 
(https://www.cartaodocaminhoneiro.com.br/) 

 
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 
é o parceiro e provedor da tecnologia necessária para a 
operacionalização das TAGs do Sem Parar como ferramenta 
de pagamentos eletrônicos. 
(https://www.semparar.com.br/nacidadebr) 

 
AME DIGITAL BRASIL LTDA. é a detentora de uma plataforma 
mobile de negócios (“App Ame”), que permite aos seus 
usuários, dentre outras funcionalidades, o pagamento de 
compras físicas e online, nos estabelecimentos comerciais 
credenciados no app Ame Digital. (www.amedigital.com/ 
postosbr) 
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Parceiros Comerciais do Programa Petrobras 
Premmia 

 
Podemos compartilhar suas informações com 
nossos parceiros comerciais para: (i) operaciona- 
lização das suas solicitações de troca e resgate 
de pontos, (ii) para gerar benefícios e experiên- 
cias diferenciadas para o usuário do Premmia. 

PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA. é 
um Controlador independente com a finalidade de 
Tratar Dados do Cliente para operacionalizar a 
realização de pagamentos através do app Premmia. 
(www.paypal.com.br) 
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Para conhecer melhor o Programa de Fidelidade Petrobras Premmia, acesse: 
https://www.petrobraspremmia.com.br/ 

 
 
 
 
 
                                                                                  Atualizado em 18/11/2021 

Operadores do Programa Petrobras Premmia 

 
Para garantir a operabilidade do nosso Pro- 

grama de Fidelidade, precisamos compartilhar 

seus dados pessoais com nossos prestadores 

de serviços de: (i) suporte administrativo; (ii) in- 

fraestrutura de tecnologia e (iii) marketing e de 

publicidade; (iv) Processadores de Pagamento. 

Todos os nossos contratos possuem rigorosas 

cláusulas que preveem obrigações de confiden- 

cialidade, limites de tratamento dos dados pes- 

soais e de segurança da informação. 

GETNET – Getnet Adquirência e Serviços para Meios de 

Pagamentos S.A. 

 
CIELO – Cielo S. A. 

 
LINX – Linx Sistemas e Consultoria Ltda. 

 
EY – Ernst & Young Brasil 

SAP – SAP Brasil Ltda. 

SYSTECH – Systech do Brasil Ltda 

 
 BRIVIA – Brivia Gestão Digital e Tecnologia S/A 

 
 ROBBU – Robbu Tecnologia da Informação Ltda. 

 
 


