TERMOS DE USO - DINHEIRO NA NOTA
O presente documento expressa as condições para o uso do aplicativo "DINHEIRO NA NOTA" (“APLICATIVO”),
disponibilizado pela empresa BENCHMKT INTELIGÊNCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA (“EMPRESA”),
para você (“USUÁRIO”), de acordo com os termos descritos a seguir.
Leia com atenção as informações deste documento, elas te ajudarão muito no uso do nosso produto!
É muito importante que você realize uma leitura atenta deste documento, pois ele poderá esclarecer
diversas dúvidas a respeito de nossos serviços. Além disso, ao utilizar nossa Plataforma, você declara sua
aceitação a todos os Termos que estão aqui descritos.

1.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O DINHEIRO NA NOTA é um aplicativo que chegou para dar valor aos seus gastos! Com ele, você tem a
possibilidade de receber de volta parte do dinheiro que gasta em suas compras, apenas fornecendo-nos os
dados de suas Notas Fiscais.
Para se cadastrar é fácil, basta baixar e instalar o aplicativo oficial e preencher o cadastro corretamente.
Pronto! Agora você já é um usuário da DINHEIRO NA NOTA.
Através do aplicativo (APP), você terá acesso à sua página, onde poderá enviar Notas Fiscais, acessar o
histórico de Notas Fiscais enviadas, seu saldo de créditos e outras funcionalidades do APP.
2.

ENVIO DAS NOTAS FISCAIS

O envio das Notas Fiscais deve ser feito dentro dos padrões mostrados no aplicativo, não serão aceitas Notas
Fiscais enviadas fora dos padrões atuais de envio.
A EMPRESA se reserva o direito de rejeitar qualquer nota enviada, a fim de garantir o correto funcionamento
do aplicativo e dos produtos derivados dele.
3.

CONCESSÃO CRÉDITOS

Cada Nota Fiscal enviada por você, dentro dos padrões do aplicativo, fará jus a um crédito, conforme as
regras para concessão dos créditos descritas no aplicativo. Você poderá acessar o saldo dos seus créditos na
sua página no aplicativo.
A critério da EMPRESA, poderão ser pagos valores maiores ou mais frequentes aos USUÁRIOS, a fim de
incentivar a participação no APLICATIVO e o envio de documentos fiscais.
4.

RESGATES DE CRÉDITOS

Existirá um valor mínimo para o resgate de créditos. A EMPRESA poderá alterar esse valor a qualquer
momento, sem aviso, bastando alterar as regras descritas no aplicativo.
Ao atingir o valor mínimo para saque, o USUÁRIO poderá solicitar o resgate dos créditos, conforme a política
de resgate disponível no aplicativo e em nosso site.
Os valores serão depositados na conta bancária informada pelo USUÁRIO, de titularidade deste. Em hipótese
alguma os créditos serão transferidos para contas de titularidade distinta.

5.

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ENVIO DE NOTAS

Além das regras disponíveis no aplicativo, a EMPRESA poderá definir regras adicionais que deverão ser
seguidas pelo USUÁRIO, a fim de preservar a qualidade dos produtos oferecidos pela EMPRESA com base
nas informações fornecidas pelo USUÁRIO.
A título de exemplo, a empresa poderá limitar ou proibir o envio de notas de um Estabelecimento específico
pelo USUÁRIO.
O USUÁRIO se compromete a seguir essas regras (bem como as informadas no aplicativo), sob pena de ter
suas notas rejeitadas ou ainda seu acesso suspenso.
6.

REJEIÇÃO DE NOTAS

Até o pagamento de um saque pela EMPRESA, a EMPRESA se reserva o direito de rejeitar uma, algumas ou
TODAS as notas enviadas pelo USUÁRIO, invalidando consequentemente os créditos que ele tenha ganho
em função delas.
7.

RESPONSABILIDADES
7.1.
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

A utilização do aplicativo DINHEIRO NA NOTA não gera relação de trabalho, vínculo empregatício, associação
nem sociedade entre os USUÁRIOS e a EMPRESA, nem tampouco representa transação comercial ou venda
de produtos ou serviços pela EMPRESA.
O aplicativo DINHEIRO NA NOTA é disponibilizado de forma independente e gratuita, fornecido apenas pela
EMPRESA, totalmente desvinculado do Poder Público ou qualquer estabelecimento no qual o usuário
adquire suas Notas Fiscais.
A EMPRESA se responsabiliza por:
A. Fornecer ao usuário acesso ao aplicativo DINHEIRO NA NOTA;
B. Suspender o acesso ao APLICATIVO do usuário que esteja desrespeitando as regras de conteúdo aqui
estabelecidas ou as normas legais em vigor;
C. Manter as informações financeiras, informações de conta e informações pessoais dos usuários, bem
como seus registros de acesso, em sigilo, com armazenamento em ambiente seguro, sendo
respeitadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do usuário, em conformidade com
nossa Política de Privacidade, disponível abaixo.
A EMPRESA não será responsabilizada nos seguintes casos:
A. Por falhas na utilização do aplicativo DINHEIRO NA NOTA, ou por sua utilização por pessoas não
autorizadas, ou ainda por qualquer circunstância onde não haja culpa da EMPRESA;
B. Por eventuais falhas técnicas que impeçam o funcionamento regular do aplicativo, se
responsabilizando contudo a envidar seus maiores esforços para resolver o problema de forma rápida
e eficaz;
C. Por eventuais casos envolvendo “caso fortuito” ou “força maior”, conforme definido no Código Civil
Brasileiro;
D. Por quaisquer problemas causados por terceiros, que interfiram em nosso serviço;
Prezamos muito por sua segurança e pela qualidade de nossos serviços, por isso adotamos diversas medidas
de segurança para garantir que você tenha um acesso seguro. Porém, é importante que você entenda que
nós não podemos garantir que nosso sistema, servidor ou aplicativo sejam completamente imunes a
ataques e/ou invasões de hackers e outros agentes maliciosos. Assim, não seremos responsáveis por
quaisquer danos eventualmente causados por tais ataques e/ou invasões de terceiros, tais como exclusão,
utilização ou divulgação de informações não autorizadas.

Além disso, nós não nos responsabilizamos por fraudes e acessos indevidos que possam ocorrer em sua rede
ou sistemas computacionais, nem pela eventual interceptação das informações quando estiverem
trafegando na rede, ou pelo descuido na guarda de seus equipamentos.
7.2.

RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO

O USUÁRIO se compromete a utilizar o DINHEIRO NA NOTA de forma adequada e diligente, assim como se
compromete a não utilizá-lo com objetivos ou meios para a prática de atos ilícitos, proibidos pela lei e pelos
presentes Termos de Uso.
Durante o prazo de vigência dos presentes Termos de Uso, sem prejuízo das demais obrigações aqui
previstas, o USUÁRIO obriga-se a:
A. Informar à EMPRESA eventuais problemas que visualizar no sistema em questão, para que seja
possível a devida reparação, bem como uma prestação de serviço ágil e de qualidade;
B. Manter seus dados cadastrais sempre atualizados junto à EMPRESA, e informar sempre que houver
qualquer alteração das informações fornecidas;
C. Responder pelas informações inseridas no APLICATIVO, inclusive pelas notas fiscais enviadas, por seus
dados cadastrais e senhas;
O USUÁRIO é o único responsável pela segurança de seu ID e senha. É por meio desses dados que o
USUÁRIO poderá acessar e alterar suas informações pessoais e outros dados de seu cadastro no aplicativo.
É de total responsabilidade do USUÁRIO a veracidade das informações preenchidas no cadastro, assim como
a sua atualização, para fins de assegurar a realização dos serviços. A EMPRESA se reserva o direito de
suspender ou encerrar a conta do USUÁRIO, e recusar-se a prover-lhe quaisquer de seus serviços no futuro,
se quaisquer informações prestadas não forem verdadeiras.
O USUÁRIO declara ser civilmente capaz para aceitar o presente Termo de Uso e utilizar o aplicativo
DINHEIRO NA NOTA.
Caso você acredite que seu login e senha de acesso ao aplicativo tenham sido roubados ou sejam de
conhecimento de outras pessoas, deverá realizar a alteração da senha imediatamente, bem como nos
comunicar para que eventualmente possamos te auxiliar a verificar se houve algum tipo de alteração não
desejada nas informações que constam no em seu cadastro.
Além disso, o USUÁRIO garante que:
A. possui todas as autorizações necessárias para inclusão de quaisquer CPFs no APLICATIVO, isentando
a EMPRESA de qualquer responsabilidade decorrente de eventual uso não autorizado do APLICATIVO
em nome de terceiros.
B. está ciente de que não poderá inserir no aplicativo, por quaisquer meios, conteúdos ou materiais que
incorporem vírus ou outros elementos nocivos capazes de obstar o bom funcionamento do aplicativo,
de equipamentos informáticos da EMPRESA ou de terceiros, bem como danificar documentos
eletrônicos e arquivos armazenados nestes equipamentos;
8.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Ao utilizar o aplicativo DINHEIRO NA NOTA, os USUÁRIOS concordam com a utilização de suas informações
pessoais cadastradas como nome, CPF, email, celular, endereço, dados da Nota Fiscal, entre outras
informações cadastradas para efeito de análise de marketing e promoção de comunicação no website, redes
sociais da EMPRESA e/ou em websites e aplicativos de parceiros.
A EMPRESA se reserva o direito de guardar informações de geolocalização, IPs (Internet Protocol Address),
aparelho, operadora de celular entre outros dados decorrentes do cadastro e do perfil de utilização do
aplicativo.

Todos os materiais do aplicativo DINHEIRO NA NOTA são protegidos pela legislação de propriedade
intelectual, incluindo, mas não se limitando a marcas, sistemas, “layout”, serviços, base de dados, programas,
software, imagens e arquivos. Desse modo, a utilização indevida de tais materiais será caracterizada como
infração da legislação vigente, estando o infrator sujeito às medidas judiciais cabíveis à espécie, sem prejuízo
de eventual indenização por perdas e danos e honorários advocatícios.
9.

INTERFERÊNCIA DE FATORES EXTERNOS

A plataforma DINHEIRO NA NOTA é composta por uma equipe técnica especializada e aplica seus melhores
esforços para garantir seu bom funcionamento, contudo, não podemos garantir o acesso contínuo e
ininterrupto dos serviços prestados, bem como a integridade, inviolabilidade ou autenticidade das
informações contidas em nosso banco de dados, pois o funcionamento do aplicativo e do site estão sujeitos
a diversos fatores externos, fora do controle da EMPRESA.
Caso você tenha algum tipo de dúvida ou problema ao utilizar a Plataforma, iremos atendê-lo prontamente
pelo e-mail suporte@dinheironanota.com.br para tentar sanar qualquer questão.
10.

LINKS DE TERCEIROS

Considerando as parcerias realizadas, o DINHEIRO NA NOTA contém links para sites de terceiros. Frisamos
que a EMPRESA não possui nenhum tipo de controle e nem responsabilidade pelo conteúdo de sites de
terceiros. O fato de incluirmos esses links em nossa plataforma, website e/ou redes sociais, não significa que
aprovamos seu conteúdo, nem mesmo que possuímos algum tipo de relação com eventuais vendas e
relações de qualquer natureza que ocorram dentro da plataforma de terceiros.
Desse modo, ao acessar tais sites, é responsabilidade do USUÁRIO analisar quais são suas condições de uso.
Recomendamos que antes de utilizar o novo sítio eletrônico o USUÁRIO realize a leitura de seus Termos de
Uso.
Os presentes Termos de Uso são aplicáveis apenas para o APLICATIVO, seus websites e redes sociais, não
sendo aplicável para sites de terceiros.
11.

UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO

Qualquer tipo de utilização do DINHEIRO NA NOTA que esteja em desacordo com os presentes Termos de
Uso estará suscetível a gerar ação civil e/ou criminal tendo o próprio USUÁRIO como réu.
Além disso, a EMPRESA poderá, a seu exclusivo critério, bloquear ou cancelar o acesso de USUÁRIOS que
utilizem o DINHEIRO NA NOTA de maneira indevida.
12.

ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE USO

Como estamos sempre em busca de melhorias é possível que futuramente existam mudanças em nossos
serviços, o que poderá implicar em mudanças nos presentes Termos de Uso. Sempre que realizarmos algum
tipo de alteração, avisaremos os USUÁRIOS e disponibilizaremos no aplicativo a nova versão do documento.
Além disso, recomendamos que de tempos em tempos USUÁRIOS revejam os Termos de Uso do DINHEIRO
NA NOTA, uma vez que, ao realizar o acesso e utilizar o aplicativo, automaticamente os USUÁRIOS aceitam e
subordinam-se aos Termos de Uso então vigentes.
13.

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Possíveis divergências entre o USUÁRIO e a EMPRESA, oriundas da utilização de nosso aplicativo ou
relacionadas a estes Termos de Uso, devem ser resolvidas de forma amigável. Caso todos os esforços neste
sentido forem esgotados, o foro eleito para resolução de eventuais conflitos, é o Foro da Comarca de
Campinas/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, 15 de março de 2021.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - DINHEIRO NA NOTA
O presente documento expressa as condições para o uso do aplicativo "DINHEIRO NA NOTA" (“APLICATIVO”),
disponibilizado pela empresa BENCHMKT INTELIGÊNCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA (“EMPRESA”),
para você (“USUÁRIO”), de acordo com os termos descritos a seguir.
A EMPRESA acredita que a sua privacidade é algo muito importante, por isso vamos explicar como
funcionam nossas práticas de privacidade e como tratamos as informações que coletamos quando você
visita nosso site e nosso aplicativo.
Procuramos trabalhar apenas com parceiros que, assim como nós, respeitam sua privacidade, contudo, não
podemos assumir a responsabilidade pelo conteúdo das políticas de privacidade dos serviços de outras
empresas. Sendo assim, vamos falar aqui apenas sobre a coleta e utilização de dados realizadas pela
EMPRESA, no aplicativo e no website do DINHEIRO NA NOTA, essa política não se aplica às práticas de
terceiros.
Por favor, pedimos que leia tudo com atenção, pois ao utilizar nossos serviços você concorda com a coleta,
transferências, manipulação, armazenamento, divulgação e outros usos de suas informações, conforme
vamos explicar a seguir. Esta Política de Privacidade é parte de nossos Termos de Uso e sua aceitação é
indispensável para qualquer tipo de utilização do DINHEIRO NA NOTA. Ao utilizar nossos serviços você
declara que leu e aceitou todos os termos aqui dispostos.
Caso você tenha alguma dúvida a respeito dessa Política de Privacidade, entre em contato pelo email
suporte@dinheironanota.com.br.
1.

ACESSO A SITES E APLICATIVOS DE TERCEIROS

Em alguns momentos pode ser que sejam disponibilizados links em nossa plataforma para acessar outros
sites que não funcionam de acordo com esta Política de Privacidade. Por exemplo, se você clicar em um
anúncio, pode ser levado para um site que não está sob nosso controle. Os sites de terceiros têm um modo
próprio de funcionamento que não possuem relação com a EMPRESA, eles podem solicitar e coletar de
forma independente as suas informações pessoais.
Como plataforma, podemos disponibilizar o espaço para divulgação de outros sites, contudo, não
possuímos relação com os serviços que eles desenvolvem e nem com a forma como operam.
Recomendamos que você consulte a Política de Privacidade de todos os sites de terceiros que você
visita.

2.

INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ
2.1.
INFORMAÇÕES QUE VOCÊ FORNECE

Nós iremos coletar informações pessoais que possam identificar você, como por exemplo, CPF, nome,
endereço, email, telefone, dados das Notas Fiscais, entre outros. Para que seja possível processar o resgate
dos créditos, serão coletados dados de conta bancária de sua titularidade. Esses dados serão armazenados
em nossos servidores, e tomamos medidas de segurança para que nenhum dado seja violado.
2.2.

INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

Podemos coletar informações sobre seu dispositivo incluindo, por exemplo, modelo do hardware, sistema
operacional e versão, nomes e versões dos arquivos, idioma de preferência, identificador exclusivo do
dispositivo, identificadores de publicidade, número de série, informações referentes ao movimento do
dispositivo (geolocalização) e informações de rede (endereço IP).

2.3.

INFORMAÇÕES DE REGISTRO

Ao utilizar o DINHEIRO NA NOTA, coletamos registros do servidor que podem incluir informações como
endereço IP do dispositivo, acesso a datas e horários, características do aplicativo ou páginas visualizadas,
bloqueio de aplicativos e outras atividades do sistema, tipo de navegador e site de terceiros ou serviço
utilizado antes de interagir com os Serviços do DINHEIRO NA NOTA.
2.4.

INFORMAÇÕES DE USO

Ao utilizar o DINHEIRO NA NOTA, coletamos informações sobre a forma com a qual você interage com o
APLICATIVO e com nossos websites, a fim de poder melhorar a experiência de uso de nossos USUÁRIOS.
2.5.

INFORMAÇÕES DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Ao utilizar o DINHEIRO NA NOTA, e enviar as Notas Fiscais pelo aplicativo/site, você fornece informações
sobre suas compras, como produtos adquiridos, data e horário da compra, estabelecimento, etc.
3.

USO QUE FAZEMOS COM AS INFORMAÇÕES COLETADAS
3.1.

CRIAÇÃO DE PESQUISAS E VENDA DE DADOS

Os dados das Notas Fiscais enviadas por você serão utilizados para pesquisas de mercado, ou de outras
naturezas quaisquer, realizadas por nós e por parceiros. Estes dados poderão ser vendidos para empresas
especializadas nessas pesquisas e para bancos de dados.
Os dados pessoais contidos nas Notas Fiscais serão anonimizados para a realização das pesquisas ou venda
de dados.
3.2.

COMUNICAÇÃO

Eventualmente precisaremos entrar em contato com você. As comunicações podem ocorrer para falarmos
sobre novidades de nossa plataforma ou informar sobre produtos/serviços (tanto nossos quanto de empresas
parceiras) que possam ser de seu interesse. Caso você não queira mais receber e-mails desse tipo pode clicar
no link de cancelamento que constará no próprio e-mail.
Outra possibilidade é a comunicação para assuntos administrativos, como por exemplo, a notificação da
suspensão de uma conta, nesse caso os assuntos são realmente importantes e não há a opção de
cancelamento do recebimento.
3.3.

GERENCIAMENTO DE CONTA E ENVIO DE PUBLICIDADE

Ao observar seu comportamento em nossa plataforma podemos entender quais são as coisas que você mais
gosta, com isso iremos trabalhar para que você tenha uma experiência cada vez melhor e mais
personalizada, direcionando publicidades que estejam de acordo com os seus interesses.
Também conseguiremos entender pontos fortes e fracos que a plataforma possui para aprimorarmos nosso
sistema e torná-lo cada vez mais prático e interessante para você.
3.4.

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS

Grande parte do Serviço prestado pela EMPRESA apenas pode ser desenvolvido caso tenhamos informações
sobre dados do USUÁRIO, além disso, também podemos implementar diversas melhorias. Podemos facilitar
pagamentos, enviar recibos, fornecer produtos e serviços que você solicitar (e enviar informações
relacionadas), desenvolver novos recursos, prestar suporte ao cliente, desenvolver recursos de segurança,
autenticar usuários e enviar as atualizações do produto e mensagens administrativas.

3.5.

DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES INTERNAS

Analisando a forma como a Plataforma é utilizada podemos, por exemplo, desenvolver operações para evitar
fraudes e abusos em relação aos Serviços, solucionar problemas operacionais e erros de software, executar
análise de dados, testes e pesquisas, bem como monitorar e analisar tendências de uso e atividade.
4.

USO DE COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS PARA COLETAR INFORMAÇÕES

Podemos colocar em seu computador e celular um ou mais cookies quando você utiliza o DINHEIRO NA
NOTA.
Cookies são arquivos criados pelos websites que armazenam hábitos de navegação e outras informações, e
auxiliam você a ter um acesso mais personalizado.
Os cookies coletam informações sobre suas atividade on-line, como as páginas web que você visita e os links
que você clica. Com isso é possível prever quais são suas preferências e escolhas, tornando sua experiência
de navegação mais agradável.
A maioria dos browsers aceita os cookies automaticamente, mas caso você não os deseje, é possível
modificar o seu navegador para recusá-los. É importante informarmos que caso você escolha recusar os
cookies, pode ser que não consiga utilizar algumas das funcionalidades da plataforma.
Nós utilizamos diferentes tecnologias para coletar suas informações. Os dados do seu navegador são
automaticamente coletados quando você visita nossa plataforma, isso significa que temos acesso ao seu
endereço IP, tipo de navegador e idioma, tempo de acesso e o conteúdo de todos os cookies que não foram
excluídos.
5.

INFORMAÇÕES COLETADAS POR TERCEIROS

Podemos permitir que terceiros exibam anúncios em nossa plataforma, como por exemplo nossos parceiros
e empresas de publicidade. Nós não fornecemos para esses terceiros nenhuma informação pessoal de
nossos usuários, contudo, essas empresas podem usar tecnologias de rastreamento para coletar informações
sobre os usuários que virem ou interagirem com seus anúncios. Esse tipo de tecnologia é utilizada para que
as empresas consigam entregar anúncios direcionados e avaliar a sua eficácia.
6.

COM QUEM COMPARTILHAMOS AS INFORMAÇÕES COLETADAS

Nós não compartilhamos as informações que recebemos de você, a não ser nas seguintes situações:
A. Quando tivermos sua autorização;
B. Nas hipóteses descritas logo abaixo:
6.1.

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Nossos parceiros de negócios podem realizar a publicação em nossa plataforma de produtos ou serviços,
sorteios, concursos e promoções. Caso você clique em alguma dessas publicações, você está optando por
participar da propaganda e nos autoriza a compartilhar suas informações com quem divulgou o conteúdo.
6.2.

PARCEIROS DE MALA DIRETA

Algumas vezes podemos compartilhar nossa lista de e-mails com alguns fornecedores de bens e serviços
que possuam relação com suas áreas de interesse. Se você preferir não receber mailings desses fornecedores
você pode nos avisar a qualquer momento por meio de nosso e-mail de contato, e iremos retirar seu e-mail
da relação de mailing que é compartilhada.

6.3.

INFORMAÇÃO AGREGADA OU ANONIMIZADA SEM DADOS PESSOAIS

Podemos compartilhar informações agregadas e sem dados pessoais. Também é possível que realizemos a
combinação de informações não pessoais que coletamos com informações não-pessoais que foram
recolhidas em outras fontes.
Essas informações serão compartilhadas com a finalidade de análise e realização de negócios em geral. Esse
tipo de informação não contém dados pessoais e pode ser usada para desenvolver conteúdos e serviços que
sejam interessantes para você e outros usuários.
É possível também que os dados pessoais sejam compartilhados de forma anonimizada, assim, o usuário
não poderá ser diretamente reconhecido pelo receptor da informação. Por exemplo, não compartilharemos
o número do seu CPF, mas sim um ID anônimo criptografado.
6.4.

FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Podemos compartilhar suas informações pessoais com os nossos fornecedores de serviços, como por
exemplo, assistência de marketing, consultores de negócios, entre outros.
Esses prestadores de serviços poderão ter acesso a informações dos usuários na medida necessária para que
desempenhem suas funções, mas não estão autorizados a compartilhar ou utilizar tais informações para
quaisquer outros fins.
6.5.

SOLICITAÇÃO LEGAL E SITUAÇÕES DE SEGURANÇA

Poderemos divulgar suas informações caso haja uma solicitação legal ou ordem judicial para tanto. Também
poderemos compartilhar suas informações quando acreditarmos que a divulgação é apropriada para auxiliar
algum tipo de investigação ou tomada de medidas contra atividades ilegais, suspeita de fraude ou outras
irregularidades; bem como para proteger e defender os direitos e a segurança da nossa empresa, nossos
usuários e nossos funcionários.
7.

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Adotamos várias medidas de segurança para garantir que suas informações estejam protegidas contra
acesso não autorizado e divulgação indevida.
Algumas informações podem ser armazenadas no dispositivo do USUÁRIO com a finalidade de otimizar o
acesso e diminuir o consumo de dados. Caso o dispositivo do USUÁRIO tenha modificações no sistema
operacional ou qualquer software malicioso, os dados poderão ser comprometidos.
Sua segurança é muito importante para nós e tomamos vários cuidados para que as informações fiquem
protegidas, contudo, nenhum sistema pode ser completamente seguro. Apesar de sermos muito cautelosos,
nós não podemos prometer que as informações estarão totalmente blindadas a todo momento.
Os perfis de usuário são protegidos por senhas criadas pelo próprio USUÁRIO, assim, solicitamos que você
tenha cautela na criação de sua senha e evite compartilhar essa informação com terceiros, para que seus
dados continuem em sigilo e segurança.
A EMPRESA limita o acesso às suas informações pessoais a funcionários e prestadores de serviço que
necessitem delas para executar seus trabalhos. Não podemos garantir que em todos os momentos suas
informações estarão livres de acesso e uso não autorizados, mas fazemos todo o possível para que isso não
aconteça.
Você reconhece e aceita que não somos responsáveis por qualquer intercepção de dados enviados através
da Internet e que, portanto, não terá nada a reclamar em relação a isso.

Para aumentar ainda mais a barreira de segurança é muito importante que você também tome alguns
cuidados: Tenha um bom antivírus em seu computador e em seu celular, evite fornecer seus dados de
acesso à contas na internet para outras pessoas.

8.

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Havendo modificações em nossos serviços, pode ser que também seja necessário realizar atualizações em
nossa Política de Privacidade. Sempre que isso ocorrer iremos te informar para que você possa ter ciência da
nova Política. A comunicação poderá ocorrer via e-mail ou por avisos visíveis em nossa plataforma. Também
recomendamos que de vez em quando você olhe novamente nossos Termos de Uso e Política de
Privacidade para se informar sobre eventuais atualizações.

São Paulo, 15 de março de 2021.

