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Termos de Uso do WebSite da ProMinent Brasil  

 

1. Sobre Nós 
 

O Grupo ProMinent desenvolve e fabrica há mais de 60 anos componentes e sistemas para 

todas as tarefas relacionadas à dosagem de líquidos, bem como soluções para tratamento e 

desinfecção de água. 

Os presentes Termos de Uso, em conjunto à Política de Privacidade, regem o website da 

ProMinent em https://www.prominent.com.br/pt/ e a relação dos seus usuários com a 

empresa. 

Se, após ler estes termos de uso e nossa Política de Privacidade, você não entender ou 

concordar com algum ponto, pedimos que interrompa a navegação e entre em contato 

conosco, através do email prominent-br-lgpd@prominent.com .  

 

2. Sobre o WebSite 
 

O website é uma plataforma informativa e de divulgação dos serviços e produtos ProMinent 

Brasil, possuindo conteúdo informativo e expositivo dos produtos, além de contar com outros 

recursos como, por exemplo, um infográfico para tratamento de água de piscina (acesso 

gratuito), glossário com palavras técnicas para facilitar o entendimento do Usuário, 

webinars, entre outros. 

Por meio do site, o Usuário poderá, ao selecionar o produto/serviço, obter todas as 

informações necessárias sobre eles e, caso precise de mais detalhes, em cada página 

poderá encaminhar sua solicitação através de e-mail, telefone ou ainda preenchendo um 

formulário disponibilizado na parte “Entre em contato conosco”. 

Ainda sobre as formas de comunicação, o website possui caixa na parte inferior da página 

onde o Usuário poderá se comunicar com um dos nossos Atendentes. 

O acesso e uso do website independe da realização de cadastro pelo Usuário. 

O website não possui e não veicula informações direcionadas a menores de idade ou, por 

outro lado, impróprias para essas idades, por isso, ele está dispensado da classificação das 

informações por faixa etárias. 
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3. Aplicação dos Termos de Uso 
 

Os presentes Termos de Uso se referem exclusivamente ao website. Por sua vez, cada um 

dos produtos ou serviço divulgados em nosso website são regidos por seus próprios termos 

e condições, os quais deverão ser analisados em contratos e documentos específicos 

quando da contratação. 

 

4. Contato com a ProMinent Brasil 
 

No caso de dúvidas sobre os nossos produtos/serviços, recomendamos que utilize o nosso 

“Chat Online”, localizado ao final de cada página do nosso website. Ainda existe a 

possibilidade na parte “Contato” onde o usuário deve selecionar uma das opções (venda, 

serviços, empresa ou imprensa) e, após, preencher um formulário com alguns dados e 

inserir a sua solicitação. 

O horário de atendimento no nosso “Chat Online” é de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados, das 08h00 às 17h30.  

A ProMinent Brasil disponibiliza, ainda, contato telefônico através do número (11) 4176-0722 

ou por e-mail no endereço prominent-br@prominent.com .  

Ao enviar mensagem via ‘Chat Online’ será necessário informar o seu CNPJ, e-mail e 

telefone e escrever uma mensagem com a sua solicitação. 

 

5.  Disponibilização de conteúdo e informativos  
 

Através do nosso website, o Usuário também poderá acessar nossa página de notícias por 

meio do link: 

https://www.prominent.com.br/pt/Empresa/Empresa/Noticias/Not%C3%ADcias.html 

Onde são compartilhados conteúdos atuais sobre nossos serviços e produtos. 

O Usuário poderá saber mais sobre nossos seminários e feiras/eventos que participaremos, 

através dos respectivos links: https://www.prominent.com.br/pt/Empresa/Empresa/Feiras-e-

eventos/Feiras-e-eventos.html . 

Podemos, também, enviar mais informações atualizadas através da nossa “Newsletter”. 

Para isso é necessário que o Usuário realize um cadastro no link:  

https://mkt.prominent.com.br/newsletter?_ga=2.86134616.1103668813.1632844106-

159730571.1630612132  e informe o seu nome, e-mail e coloque o resultado da conta 

aritmética que aparecer na página.  
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Será necessário que você preencha a autorização para receber comunicações.  

Caso prefira, o usuário poderá nos encaminhar um e-mail fazendo a solicitação via email  

prominent-br@prominent.com . A qualquer momento é possível se descadastrar, para isso, 

utilize o link indicado no final de cada newsletter. 

Além do nosso website, estamos em algumas redes sociais. É possível nos encontrar nas 

seguintes: 

▪ Linkedin: https://br.linkedin.com/company/prominentbrasil 

▪ Instagram: https://www.instagram.com/prominentbrasil/ 

▪ Youtube: https://www.youtube.com/user/ProMinentBrasil  

 

6. Carreira 
 

Para fazer parte do nosso banco de talentos, basta acessar a opção “Carreira” disponível no 

website através do link: 

https://www.prominent.com.br/pt/Empresa/Empresa/Carreira/Emprego-e-carreira.html e 

entrar em contato conosco pelo telefone (11) 4176-0722 ou clicando em “candidatar-se 

agora” que irá fazer o direcionamento ao seu e-mail. 

A ProMinent Brasil se compromete a manter o seu currículo cadastrado em nosso banco de 

talentos, não se responsabilizando, entretanto, pela sua contratação, a qual dependerá do 

resultado do processo seletivo para cada vaga específica. 

Saiba que o acesso aos seus dados pessoais e currículo cadastrado na plataforma serão 

protegidos nos termos da legislação de proteção de dados aplicável, aí considerada a Lei 

Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), e da Política de Privacidade. 

 

7. Limitação de Responsabilidade 
 

Dado o caráter informativo e expositivo do site, a ProMinent não se responsabiliza por 

eventuais danos decorrentes da utilização indevida dos conteúdos, links externos e demais 

documentos disponibilizados no site, tampouco por ações tomadas por você com base em 

tais informações. 

Considerando que não há possibilidade de nós termos controle sobre websites e conteúdo 

de terceiros, o Usuário compreende que estes Termos de Uso não são aplicáveis a terceiros 

- inclusive mídias sociais - ainda que ele utilize tais mídias para se conectar ao website. O 

Usuário sempre deverá se atentar aos termos e políticas aplicáveis aos websites de 

terceiros que visitar. 

Por fim, destacamos que a ProMinent Brasil não se responsabiliza, nos limites da legislação 

aplicável, por quaisquer danos resultantes do uso do website, falha de equipamento, 
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conexão, transmissão de dados, erros, interrupções, demora em sua operação, vírus de 

computadores, falhas no sistema de telecomunicações ou no provedor de conexão, bem 

como eventual incompatibilidade entre o website e os navegadores de internet utilizados por 

você. 

 

8. Propriedade Intelectual 
 

O uso do nome ProMinent Brasil, do domínio https://www.prominent.com.br/pt/ (e 

ramificações), bem como todas as marcas, símbolos comerciais, e conteúdo das telas do 

site sem se limitar ao texto, software, scripts, imagens, fotos, sons, músicas, vídeos, são 

propriedade da empresa e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de 

propriedade intelectual. 

 O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo 

quando houver a nossa autorização expressa. 

Todo o conteúdo disponibilizado no site é de titularidade única e exclusiva da ProMinent ou 

passa pelo devido licenciamento ou cessão para a empresa. Por isso, não é concedida a 

você qualquer licença ou cessão de direitos de propriedade intelectual, sendo proibida a 

reprodução de qualquer parte do site ou de seu conteúdo, sob pena das sanções previstas 

na legislação aplicável. 

 

9. Alterações nos Termos de Uso 
 

O acesso e utilização do site é franqueado aos Usuários e interessados nos produtos e 

serviços disponibilizados pela ProMinent Brasil, sendo certo que é da sua integral 

responsabilidade, como Usuário e/ou cliente, antes de se cadastrar ou se registrar em algum 

dos recursos disponíveis em nosso site, ler, compreender e aceitar o conteúdo deste 

documento.  

No entanto, estes Termos têm natureza de contrato de adesão e podem ser alterados ou 

modificados a qualquer tempo, desde que haja necessidade de novas reestruturações, 

adaptando-se a novas técnicas e procedimentos, mantendo-se sempre o grau de 

confiabilidade e segurança.  

Portanto, é importante que você consulte este documento regularmente para verificar se 

continua concordando com seus termos antes de seguir com a navegação, registro ou 

inscrição em algum recurso do nosso site. 
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10. Segurança 
 

Ao continuar a navegação, você concorda em utilizar o site com boa-fé e respeitando a 

finalidade do conteúdo disponibilizado. 

É proibida a utilização do site de qualquer maneira que possa prejudicar o seu 

funcionamento, inclusive, mas não limitado a tentativas de introdução de código malicioso, 

ataques de negação de serviço, ou abuso de qualquer defeito ou erro no site. 

Qualquer intromissão, tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis vigentes no 

Brasil, inclusive a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 

tornarão o responsável passível das ações legais pertinentes, bem como à indenização por 

eventuais danos causados. 

Ao disponibilizar o site, a ProMinent possui o compromisso de utilizar ferramentas 

compatíveis com os padrões elevados e atuais de garantia de segurança, com o intuito de 

evitar a transmissão de códigos maliciosos e/ou arquivos corrompidos. 

A ProMinent não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos por você 

em razão de falhas na internet, nos sistemas ou nos servidores porque você utilizar, ou 

aqueles decorrentes de condutas de terceiros, de caso fortuito ou de força maior. A 

ProMinent também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o seu 

equipamento em decorrência do acesso, utilização ou navegação na internet ou como 

consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio. 

 

 

11. Proteção de Dados Pessoais 
 

Além das informações que a ProMinent poderá coletar via formulários, o site coleta dados 

pessoais e informações de navegação por meio de cookies, as quais poderão ser 

compartilhadas com fornecedores nacionais e internacionais para fins de armazenamento, 

disponibilização e manutenção do site, fluxos de emails, dentre outros. 

A coleta, o tratamento de dados pessoais, suas respectivas finalidades e os seus direitos 

enquanto titular de dados são regidos por política própria, que pode ser acessada em: 

https://www.prominent.com.br/pt/Footer/Pol%C3%ADtica-de-privacidade/Pol%C3%ADtica-

de-privacidade.html . 
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12. Disposições Gerais 
 

Os presentes Termos de Uso da ProMinent Brasil estão em conformidade e deverão ser 

interpretados com base nas leis vigentes na República Federativa do Brasil. 

O usuário concorda que a sede do site será considerada exclusivamente aquela localizada 

na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Brasil: 

ProMinent Brasil: Rua Alfredo Dumont Villares, nº 115, Taboão São Bernardo do Campo - 

São Paulo - Brasil CEP 09672-070  

Para dirimir eventuais dúvidas ou questões relativas a este documento, as partes elegem o 

Foro da Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro. 

 

Última atualização: 15 de Outubro de 2021. 
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