
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A ENVIA.COM está comprometida em respeitar a informações pessoais de todos os 

usuários e garante que qualquer informação pessoal que você nos fornecer será 

armazenada com segurança, tratadas com confidencialidade e processadas de acordo 

com a legislação de proteção de dados e/ou qualquer outra legislação relevante ao 

consumidor que está no local para protegê-lo. 

 

Esta Política de Privacidade explica como nós coletamos e usamos suas informações 

pessoais quando você visita esta plataforma. Ela também descreve os tipos de 

informações pessoais que coletamos e como usamos essas informações para que 

possamos prestar serviços relevantes e oportunos para você e para melhorar a sua 

experiência na plataforma. Ela também define os direitos para o controle de nosso uso 

dessas informações, em complemento ao previsto nos TERMOS DE USO. 

 

Ao continuar utilizando esta plataforma você confirma que leu, entendeu e concordou 

com esta Política de Privacidade e consente que utilizemos a sua informação pessoal 

como descrito. Se você está incerto sobre qualquer aspecto desta Política de 

Privacidade, entre em contato conosco e abstenha-se de usar a plataforma 

 

Esta declaração de privacidade define a política de privacidade em relação a esta 

plataforma somente e não se aplica a Sites de terceiros. Ao acessar ou clicar em um link 

para um Site de terceiro, leia a política de privacidade do Site de terceiro para entender 

as políticas aplicáveis a informações pessoais ou dados processados através do site 

terceiro. 

 



 

A ENVIA.COM protege as informações através do uso de criptografia para impedir que 

as informações sejam interceptadas. Seguiremos todas as etapas necessárias para 

garantir a segurança de suas informações pessoais. 

INFORMAÇÕES COLETADAS E ARMAZENADAS AUTOMATICAMENTE: Se você não fizer 

nada durante sua visita, mas navegar na plataforma, ler páginas ou fizer download de 

informações, coletaremos e armazenaremos certas informações sobre sua visita 

automaticamente. Essas informações não identificam você. Coletamos e armazenamos 

automaticamente somente as seguintes informações sobre a sua visita: 

 

a. O domínio da Internet (por exemplo, “abc.com”, se você usar uma conta de Internet 

de acesso privado) e o endereço IP (um endereço IP é um número atribuído 

automaticamente a um computador quando o utiliza para navegar na Web) dos quais 

você acessa esta plataforma; 

b. O tipo de navegador e de sistema operacional usado para acessar o Site; 

c. A data e a hora em que você acessou o Site; 

d. As páginas visitadas; e 

b. Se você tiver acessado esta plataforma através de um link em outro site, o endereço 

dessa plataforma. 

 

Usamos essas informações para nos ajudar a tornar nossa plataforma mais útil aos 

usuários, para conhecer o número de visitantes e os tipos de tecnologia que eles usam. 

Não rastreamos nem registramos informações sobre indivíduos e suas visitas. 

 

USO DE COOKIES: Os “cookies” são pequenos arquivos de dados que residem em seu 

computador e permitem que reconheçamos você como um cliente do Serviço da 



 

ENVIA.COM se você retornar ao site da ENVIA.COM usando o mesmo computador e 

navegador. 

 

Usamos vários “cookies” na plataforma da ENVIA.COM. Em especial, poderemos enviar 

um “cookie de sessão” ao seu computador quando você efetuar login na sua Conta, 

inserindo seu endereço de e-mail e senha, se você assim o fizer. Esses cookies permitem 

que o reconheçamos se você visitar várias páginas em nossa plataforma durante a 

mesma sessão, de forma que não precisará reinserir a sua senha várias vezes. Assim que 

você efetuar logout ou fechar o navegador, os cookies dessa seção irão expirar e não 

terão mais qualquer efeito. 

 

Para desativar os cookies, os navegadores permitem que você o faça alterando suas 

configurações. Se desejar saber como fazer isso, verifique o menu de ajuda no seu 

navegador. Observe que a desativação dos cookies poderá restringir seriamente o seu 

uso do site da ENVIA.COM. 

 

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS: Se você optar por nos fornecer informações 

pessoais, usaremos essas informações para atender à sua demanda e para nos ajudar a 

fornecer as informações solicitadas. As informações pessoais fornecidas também 

poderão ser usadas para: 

Ajudar-nos a criar e publicar conteúdos relevantes para você; 

Enviar alertas anunciando ofertas especiais, informações atualizadas e novos serviços 

Enviar alertas anunciando ofertas especiais, informações atualizadas e novos serviços 

fornecidos pelo ENVIA.COM e/ou uma de suas subsidiárias ou afiliadas; 

Garantir que nossa plataforma seja relevante às suas necessidades; 

Conceder a você acesso limitado a áreas da plataforma conforme for apropriado; 



 

parceiros de negócios cuidadosamente selecionados oferecerem boas oportunidades a 

você. 

analisar tendências, administrar a plataforma, melhorar o desempenho do site, reunir 

informações demográficas para uso agregado e para evitar a fraude. 

Nós também poderemos entrar em contato com você como parte de nossas pesquisas 

de satisfação do cliente ou para fins de pesquisa de mercado em apoio a usuários. Você 

pode optar por não receber futuros e-mails nossos, seguindo as instruções estabelecidas 

em cada envio. Nossos funcionários podem ver as informações que você nos fornece, a 

fim de executar seus trabalhos e serviços para você. Nós restringimos o acesso às 

informações pessoais não públicas sobre você para os funcionários que precisam ter 

conhecimento dessas informações. Ocasionalmente, podemos contratar outras 

empresas para fornecer serviços limitados em nosso nome. Só fornecemos a essas 

empresas as informações necessárias para a prestação do serviço, e elas estão proibidas 

de usar essas informações para qualquer outra finalidade. 

 

Podemos divulgar informações aos prestadores de serviços que gerenciam vários 

programas de marketing em nosso nome. Nós só transferiremos suas informações 

pessoais para prestadores de serviços que se empenham nos mesmos princípios aos que 

nós aderimos, e se em outro país, garantiremos que o provedor de serviço concorde em 

aplicar os mesmos níveis de proteção de dados, como somos obrigados a aplicar a 

informação detida. 

 

A ENVIA.COM pode coletar, usar ou divulgar suas informações pessoais, conforme 

exigido ou permitido por lei aplicável. 

 

Se a ENVIA.COM, uma de suas subsidiárias ou afiliadas ou qualquer parte de suas 

empresas ou operações tornar-se propriedade ou passar a ser controlada por outros 



 

indivíduos ou entidades, as informações que coletamos poderão ser transferidas a eles, 

que deverão cumprir as obrigações aqui descritas. 

 

NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES: Reservamo-nos o direito de modificar ou alterar esta 

Política de Privacidade a qualquer momento e por qualquer motivo. Quando alterado, 

nós providenciaremos avisos para você nesta plataforma que foi alterado. Por favor, 

consulte esta plataforma a qualquer momento para uma versão mais atual desta Política 

de Privacidade. 

 

COLETA DE INFORMAÇÕES: Nós recebemos automaticamente o endereço web do site 

que você veio e o endereço de IP do computador ou do dispositivo que você está usando 

para acessar nossa plataforma. Nós também coletamos informações sobre quais páginas 

de nossa plataforma que você visita enquanto está utilizando, o tipo de 

navegador/celular que você usa e as vezes em que você acessa a nossa plataforma. 

Usamos essa informação para tentar entender o comportamento e as preferências dos 

nossos visitantes, para desenvolver e melhorar os nossos serviços, e para gerenciar a 

carga em nossos servidores. 

 

DIVULGAÇÃO AO PODER PÚBLICO: Nós não divulgaremos suas informações pessoais ao 

poder público, exceto nas circunstâncias limitadas descritas abaixo, conforme permitido 

pela legislação de proteção de dados, ou com a sua autorização expressa. O poder 

público é limitado por lei e não poderá utilizar as informações para fins secundários para 

além dos fins para os quais as informações são compartilhadas. 

 

a. Nós podemos divulgar suas informações para nos ajudar na condução ou cooperação 

em investigações de fraude ou outras atividades ilegais, onde acreditamos que é 

razoável e apropriado fazê-lo. 



 

b. Podemos divulgar informações em resposta a uma intimação, mandado, ordem 

judicial ou conforme exigido por lei. 

 

COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES COM MEMBROS DO ENVIA.COM: Para processar 

seus pagamentos, poderemos ter de compartilhar algumas das suas informações 

pessoais com a empresa ou INSTITUIÇÃO FINANCEIRA que você está pagando. Suas 

informações de contato, data de inscrição, o número de pagamentos que 

recebeu/realizou de usuários ENVIA.COM verificados. Além disso, você pode fornecer 

aos Membros do ENVIA.COM qualquer informação sobre a sua conta através do 

preenchimento de um formulário especial. 

 

Se você está comprando bens ou serviços através do ENVIA.COM, também podemos 

fornecer ao vendedor/prestador do serviço o seu endereço para ajudar a concluir a 

transação. 

 

A ENVIA.COM NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS DOS 

USUÁRIOS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, OCORRIDAS 

EM VIRTUDE DE INVASÕES À PLATAFORMA E QUEBRA DE SEGURANÇA POR PARTE DE 

TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. 

 

ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES: Você tem o direito de acessar qualquer informação 

pessoal que mantemos sobre você. Qualquer pedido de acesso pode estar sujeito a uma 

taxa, levando-se em conta os nossos custos em fornecê-lo com detalhes. Podemos 

pedir-lhe para verificar a sua identidade e para mais informações sobre o seu pedido. 

 



 

Para obter uma cópia das informações pessoais que temos sobre você, entre em contato 

conosco através dos dados abaixo. 

 

COMO ENTRAR EM CONTATO: Se você tem dúvidas sobre esta Política de Privacidade, 

por favor enviar e-mail atendimento@bancoin.com.br 

 

ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE ESTÁ VIGENTE DESDE 26 DE JANEIRO DE 2018.  


