TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Podemos possuir tanto áreas de conteúdo aberto como de conteúdo e/ou
serviços restritos. Para que o usuário acesse conteúdo e/ou serviços restritos,
pode ser necessário realizar cadastro no Site e/ou Aplicativo, mediante a criação
de um perfil com login e Senha, sendo que para tanto faça um pré cadastro.
O Usuário se responsabiliza pela precisão e veracidade dos dados
informados, e assume inteira responsabilidade pela guarda, sigilo e boa
utilização do login e senhas cadastrados, que só poderão ser utilizados pelo
Usuário cadastrado, sendo expressamente proibido o compartilhamento de login
e/ou Senha com quaisquer terceiros.
A IZI FINANCE BRASIL PARTICIPACOES EIRELI Rua Guaiaó no 66,
Conjunto 2802, Bairro Aparecida, Santos, Estado de São Paulo, CEP:
11.035-260 – CNPJ 28.840.252/0001-48 , estabelece nestes Termos de Uso e
Política de Privacidade as condições para utilização do site e aplicativo, por meio
dos quais o usuário poderá acessar os serviços e conteúdos disponibilizados de
forma a esclarecer as obrigações e responsabilidades de seus Usuários.
SEÇÃO 1
Quando o Usuário realiza alguma transação com nossa Empresa, como
parte do processo de compra e venda, coletamos as informações pessoais.
Quando o Usuário acessa nosso site, também recebemos automaticamente o
protocolo de internet do seu computador, endereço de IP, a fim de obter
informações que nos ajudam a aprender sobre seu navegador e sistema
operacional.

SEÇÃO 2 – CONSENTIMENTO

Quando o Usuário fornece informações pessoais como nome, telefone e
endereço, para completar uma transação, entendemos que o Usuário está de
acordo com a coleta de dados para serem utilizados pela nossa empresa.
Se pedirmos por informações pessoais por uma razão secundária, como
marketing, vamos lhe pedir diretamente o consentimento e fornecer a
oportunidade de dizer não.
SEÇÃO 3 – DIVULGAÇÃO
As informações pessoais não serão divulgadas, só seremos obrigados a
divulgar suas informações pessoais, por força de Lei, judicialmente ou se o
Usuário violar nossos Termos de Uso.
SEÇÃO 4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
No geral, os fornecedores terceirizados usados por nós irão apenas
coletar, usar e divulgar suas informações na medida do necessário para permitir
que eles realizem os serviços que eles nos fornecem.
Entretanto, certos fornecedores de serviços terceirizados, tais como
gateways de pagamento e outros processadores de transação de pagamento,
têm suas próprias políticas de privacidade com respeito à informação que somos
obrigados a fornecer para eles de suas transações relacionadas com compras.
Para esses fornecedores, recomendamos que você leia suas políticas de
privacidade para que você possa entender a maneira na qual suas informações
pessoais serão usadas por esses fornecedores.
Quando o Usuário, porventura, clicar em links na nossa Empresa, os
quais possam lhe direcionar para fora do nosso site. Não somos responsáveis
pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe incentivamos a ler as
declarações de privacidade deles.

SEÇÃO 5 - SEGURANÇA
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções
razoáveis e seguimos as melhores práticas da indústria para nos certificar que
elas não serão perdidas inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas,
alteradas ou destruídas.
Se o Usuário nos fornecer as suas informações de cartão de crédito,
essa informação é criptografada usando tecnologia “secure socket layer”
(SSL) e armazenada com uma criptografia AES-256. Nós seguimos todos
os requisitos da PCI-DSS e implementamos padrões adicionais geralmente
aceitos pela indústria, utilizando tecnologias de ponta, e sempre renovando a
forma de manter suas informações o mais segura possível.
SEÇÃO 6 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer
momento,

então

por

favor,

revise-a

com

frequência.

Alterações

e

esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no site. Se
fizermos alterações de materiais para essa política, iremos notificá-lo aqui que
eles foram atualizados, para que você̂ tenha ciência sobre quais informações
coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, se alguma, usamos e/ou
divulgamos elas.
Se nossa Empresa for adquirida ou fundida com outra empresa, suas
informações podem ser transferidas para os novos proprietários para que
possamos continuar a vender produtos para você.

