TERMOS DE USO & POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

TERMOS GERAIS DE USO & POLÍTICAS DE PRIVACIDADE PARA USUÁRIOS
INTERESSADOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA RATEIO
DIGITAL S/A
Estes T
 ermos Gerais contemplam as regras aplicáveis da L
 ei do
E-commerce Decreto Federal 7.962/13 e regem a configuração atual do site
http://rateiodigital.com.br no formato de captação de interessados pelos
produtos e serviços oferecidos pelo mesmo.

1. TERMO I - Termos de Uso
1. Ao manifestar interesse pelos produtos e serviços através do
formulário de prospecção, você declara:
i.

Possuir uma empresa (CNPJ) que esteja ativa, em
operação e com volume de vendas.

ii.

Observar, respeitar e cumprir todas e quaisquer leis,
regulamentos e instruções aplicáveis às suas atividades,
incluindo, mas não se limitando, as regras e exigências
determinadas pelo Banco Central, pelas Bandeiras, pelo
mercado de Meios de Pagamento, pelo sistema de
pagamentos brasileiro e pela legislação e regulamentação
aplicável, brasileira ou estrangeira;

iii.

Estar ciente da nescessidade do repasse das informações
básicas do seu estabeleimento ao nosso time comercial na
finalidade da construção de uma proposta de contrato
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personalizada. Nosso time precisará das seguinte
informações:
1. Cartão C
 NPJ
2. Entendimento sobre o(s) estabelecimento(s),
como: Unidades, Número de funcionários, Volume
de Vendas médio, Comportamento e Formas dos
pagamentos atuais, Estrutura de Rede.
3. Panorama sobre a situação tributária atual da sua
empresa.
2. TERMO II - P
 olítica de Privacidade
1. Ciente das obrigações descritas no Lei Federal n. 13.709, de 14
de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) é
política do Rateio Digital S/A respeitar a sua privacidade em
relação a qualquer informação sua que possamos coletar no
site Rateio Digital S/A (http://rateiodigital.com.br), como:
i.

Informações pessoais (Nome, Email e Número de
Telefone) enviadas através do formulário de captação de
interesse.

ii.

Informações temporárias sobre localização e ações,
coletadas através de Cookies para melhorar a sua
experiência em nosso site.

2. Retemos suas informações coletadas apenas pelo tempo
necessário para repasse ao nosso time comercial, para que o
mesmo possa fornecer um atendimento personalizado.
Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios
comercialmente aceitáveis para evitar perdas e roubos, bem
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como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados.
i.

Não compartilhamos informações de identificação
pessoal publicamente ou com terceiros, exceto quando
exigido por lei.

ii.

Você é livre para recusar a nossa solicitação de
informações pessoais, entendendo que talvez não
possamos contactá-lo através do nosso time comercial.

Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se
houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais
seguro deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que
você usa em nosso site.
Esta política é efetiva a partir de A
 ugust/2020.
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