
 

Essa Política de Privacidade foi criada para reafirmar o nosso compromisso 
com a segurança e a privacidade das informações coletadas dos usuários de 
nosso aplicativo. 

A nossa Política de Privacidade abaixo esclarece como coletamos e tratamos 
seus dados individuais: 

1. Qualquer informação fornecida pelos usuários será coletada e guardada 
de acordo com os mais rígidos padrões de segurança e confiabilidade; 

2. Todas as informações coletadas dos usuários trafegam de forma segura, 
utilizando processo de criptografia padrão da Internet; 

3. As informações pessoais que nos forem fornecidas pelos usuários serão 
coletadas por meios éticos e legais; 

4. A menos que haja uma determinação legal ou judicial, as informações 
dos usuários jamais serão transferidas a terceiros ou usadas para 
finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas. Dados de 
geolocalização que não permitam identificar o cliente individualmente 
podem ser compartilhados com eventuais provedores desse serviço; 

5. O acesso às informações coletadas está restrito a funcionários 
autorizados para o uso adequado desses dados; 

6. Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas informações, 
ferindo nossa Política de Privacidade e demais políticas internas, 
estarão sujeitos às penalidades previstas em nosso processo disciplinar 
e em lei; 

7. Manteremos a integridade das informações que nos forem fornecidas; 
8. Será exigida de toda empresa contratada para prover serviços de apoio, 

o cumprimento aos nossos padrões de privacidade e segurança da 
informação; 

9. Para fins operações de crédito e gerenciamento de riscos, poderemos 
trocar informações sobre nossos clientes com fontes respeitáveis de 
referência, órgãos reguladores e serviços de compensação, além de 
outras empresas do grupo; 

10. Os dados pessoais coletados que permitam a identificação dos clientes 
são armazenados e utilizados para fins de processamento das 
transações realizadas por usuários, bem como conforme autorizado 
pelos usuários de acordo com esta Política de Privacidade e o contrato 
do cartão; 

Como essa política está sujeita a eventuais atualizações devido ao nosso 
compromisso com a melhoria contínua, recomendamos que ela seja consultada 
periodicamente. 
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