
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE CONVCARD 
 

Nossa política de privacidade visa assegurar a garantia de que, quaisquer informações relativas aos 
usuários, não serão fornecidas, publicadas ou comercializadas em quaisquer circunstâncias, ou seja, 
suas informações estarão seguras conosco e não serão transmitidas a terceiros. 
 
Para garantir a sua tranquilidade, a Convcard divulga a nossa Política de Privacidade para esclarecer 
como coleta e trata seus dados individuais para garantir sua privacidade. 
 

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

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

 

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

 

 Os usuários serão avisados que dados seus estão sendo coletados, ficando a seu critério 
fornecê-los ou não, e serão informados também sobre as consequências de sua decisão; 

 

 A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, as informações dos usuários jamais 
serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais 
foram coletadas; 

 

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

 

 Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo nossa Política 
de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades previstas em nosso processo disciplinar; 

 

 Manteremos a integridade das informações que nos forem fornecidas; 
 

 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; 

 

 Eventualmente, poderemos utilizar cookies (*) para confirmar sua identidade, personalizar 
seu acesso e acompanhar a utilização de nosso website visando o aprimoramento de sua 
navegação e funcionalidade; 
 

O uso de quaisquer sistemas Convcard, pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A 
equipe Convcard reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 
recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar 
sempre atualizado. 


