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1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Todas as informações inseridas e encaminhadas para o credenciamento gratuito dos lojistas e proprietários serão 

sob o sigilo da lei de acesso à informação. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.  

2. TERMOS DE SERVIÇO
O credenciamento gratuito dos lojistas e proprietários, foi desenvolvido visando a oferta de acesso 

acessórios esportivos e para os proprietários de academia e proprietários de farmácia, que desejam visitar a 
feira e realizar negócios com as marcas expositoras.
As inscrições poderão ser feitas através do link disponibilizado na aba: credenciamento (lojistas/academia), 

https://arnoldsouthamerica.com.br/credenciamento-lojista/, sem nenhum custo 
ou cobrança pela inscrição. As informações coletadas através do formulário de credenciamento serão 

disponibilizadas até 02 credenciais para o acesso gratuito em todos os dias de evento, a partir do horário 
exclusivo destinado para todos os membros credenciados.
A credencial será gerada de acordo com o cadastro das informações inseridas no campo do 
proprietário/representante, e não serão disponibilizadas mais de 01(um), credencial por CPF cadastrado; 
 As empresas que foram aprovadas em outras edições do evento e o cadastro for localizado no início do 

dados cadastrais.
 As informações coletadas sobre a empresa serão as mesmas contidas no cartão do CNPJ, (Razão Social, 
Nome Fantasia, Código CNAE, Endereço, Telefones, E-mail). Já no preenchimento do campo “membros”, 
apenas para o campo “proprietário
Os campos de anexo da foto de rosto ( ) e o formulário da credencial, serão os mesmos para os campos 
Proprietário e Representante.
 Caso não seja localizado o cadastro da empresa, os dados deverão ser inseridos novamente como um 
novo cadastro.
 Os cadastros que receberem a alteração do Status de em análise para Pendente, deverão acessar o sistema 
novamente e realizar todas as alterações solicitadas através do e-mail cadastrado. Caso ocorra a falha no 
envio ou a desistência do preenchimento, as informações serão deletadas automaticamente pelo sistema.
As empresas que permanecerem com o status pendente após o término do prazo de recebimento das 

no local.

evento e, não será possível encaminhar uma nova solicitação utilizando os mesmos dados cadastrais da 
empresa. 
As informações sobre o motivo da Reprovação ou bloqueio, serão repassadas somente para o(s) 

credenciamento@savagetpromocoes.com.br  
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3.  PROCESSO DE ANÁLISE E ENQUADRAMENTO DE PERFIL

das informações sobre os dados da empresa e as demais informações sobre os membros / representantes / 

De nenhuma maneira, utilizamos ou compactuamos com o repasse das informações encaminhadas para as 
solicitações de credenciamento gratuito, senão apenas para a organização do evento quando solicitado. 
Nossas diretrizes estão de comum acordo com a privacidade e descrição de todas as informações prestadas 
pelas empresas ao processo de proteção e segurança das informações.
DADOS COLETADOS:
informações do contrato social (
Não nos responsabilizaremos por informações inseridas por pessoas desconhecidas ou não autorizadas pela 
estrutura da empresa em questão.
Os dados cadastrais sobre as empresas caso não estejam de acordo com as informações contidas na base de 
consulta da Receita Federal, estarão em total divergência cadastral, sendo imediatamente desconsideradas 
durante o processo da análise.
Em caso de desistência ou troca de titularidade da credencial gerada
O processo de análise será realizado através das informações inseridas no formulário do credenciamento e 
serão utilizadas para a consulta a base de dados disponibilizados no site da Receita Federal: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/
do(s)representante(s) cadastrados, através da consulta QSA. 
As empresas com a situação cadastral inativa ou baixada ou que exerçam atividades que não estejam 
enquadradas com a proposta do evento ou, em divergência dos dados cadastrais terão a solicitação de 
credenciamento recusada automaticamente, sem a possibilidade de cadastrar-se novamente estendendo o 
bloqueio de acesso também para todos os membros inseridos no cadastro.  

inscrição.
 O acesso ao painel do credenciamento gratuito será permitido enquanto houver disponibilidade de acesso 
pelo sistema. Após a conclusão da análise, estará disponível apenas para as empresas com o status 
Aprovado ou Pendente
As empresas com o status Reprovado, não poderão alterar ou atualizar qualquer tipo de informação dentro 
do sistema.

contato: credenciamento@savagetpromocoes.com.br

4.  INFORMAÇÕES GERAIS
As empresas aprovadas para esta edição, serão contempladas com o acesso totalmente liberado à expo, em 
horário exclusivo podendo permanecer durante o horário destinado ao público geral. As credenciais serão 
retiradas nos terminais de autoatendimento localizados na entrada do evento, pelos membros cadastrados 

As credenciais são de uso pessoal e intrasferível, em caso de perda ou roubo, solicite o cancelamento no 
balcão de atendimento ao lojista ou entre em contato pelo e-mail: 
credenciamento@savagetpromocoes.com.br
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        Nesta edição não teremos credenciamento gratuito no local do evento e não realizaremos alterações ou 
inclusões no cadastro da empresa.

A venda dos itens personalizados nas lojas do Arnold Gear, estarão disponíveis também nos horários de 
acesso exclusivo.

boletins informativos das redes sociais do evento.

Facebook e Instagram: @arnoldsouthameric
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