POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este documento é parte integrante do Regulamento do Site Pra que Dinheiro? e a
aceitação do Regulamento, no ato do cadastro do Usuário, implica automaticamente
na aceitação da Política de Privacidade.
O Pra que Dinheiro? com intuito de reafirmar o compromisso com os USUÁRIOS de
nosso site, zelando pela segurança das informações dos clientes, produtos e serviços
divulgados, esclarece abaixo, quais as práticas adotadas para alcançarmos este
objetivo.
Para proteger os dados dos USUÁRIOS, o Pra que Dinheiro? conta com os seguintes
sistemas de segurança: firewall e Secure Socket Layers *(SSL)

*SSL Site Blindado EV 2 de 2048 bits (Site Blindado S.A), este certificado assegura que
todos os seus dados pessoais, tais como e-mail, senha, cpf, nome, endereço, telefone,
data de nascimento, saldo e histórico de pedidos sejam criptografados e que não
sejam divulgados a terceiros.
O Pra que Dinheiro? só irá solicitar aos USUÁRIOS os dados estritamente necessários
para realizar uma compra, tais como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nome
Sexo
Data de Nascimento
CPF
RG
E-mail
Telefone
Endereço

Os dados de cartão de crédito, quando necessário utilizar este meio de pagamento,
serão direcionados ao PagSeguro, não haverá, por parte do Pra Que Dinheiro?,
nenhum tipo de armazenamento de seus dados de cartão de crédito, em nosso SITE,
portanto, suas informações financeiras, estarão preservadas, de acordo com os
procedimentos e Regulamento do PagSeguro.

Os dados serão coletados quando do cadastramento do USUÁRIO no portal:
www.praquedinheiro.com.br.

Os dados dos USUÁRIOS serão utilizados apenas para a realização do serviço e tratados
apenas internamente, com intuito de aprimorar a prestação do serviço, visando obter
um melhor entendimento do perfil dos USUÁRIOS.
Considerando-se que a utilização da internet não oferece total garantia da
manutenção de sigilo, sendo, como é de conhecimento público, vulnerável, o Pra que
Dinheiro? não se responsabiliza por qualquer dano pela utilização criminal dos dados
do cliente.
Considerando-se que é o USUÁRIO que oferece seus produtos e serviços, através de
trocas de conversas nos anúncios publicados no SITE, de comentários e críticas, o Pra
que Dinheiro? não assume qualquer responsabilidade, seja civil ou criminal, pela
ocorrência desses fatos.

Considerando-se ainda que o site Pra que Dinheiro? é de uso público, sem restrição,
onde qualquer pessoa possa nela se manifestar e trocar mensagens e informações,
será ele o ÚNICO responsável por qualquer dado ou informação que venha a inserir no
SITE.
O Pra que Dinheiro? não permite e não aceita que menores de 18 (dezoito) anos se
cadastrem como USUÁRIOS DO SITE..

O USUÁRIO aceita e reconhece que há necessidade do Pra que Dinheiro? fornecer
nome, endereço completo e número do CPF e RG, para as transportadora por ela
contratada, nas hipóteses dela ser a responsável pela entrega dos produtos.
O Pra Que Dinheiro? fica expressamente autorizado pelos USUÁRIO, COMPRADOR e
VENDEDOR, a fornecer, entre ambos, os dados necessários para manterem contato, a
fim de concretizarem a transação de compra e venda de produtos e serviços.

O Pra que dinheiro? não irá vender, alugar ou transferir seus dados a terceiros. Na
eventualidade de ocorrer uma exigência judicial ou legal, por escrito, o Pra Que
Dinheiro? fornecerá os dados e elementos solicitados pelo órgão requerente, ficando
isenta de qualquer responsabilidade, seja civil ou criminal.
O envio de e-mails com ofertas e serviços será realizado automaticamente, no entanto,
o USUÁRIO poderá desativar o envio. Para cancelar o recebimento de e-mail de ofertas
e serviços, o USUÁRIO deverá selecionar a mensagem que aparece no rodapé do email marketing:
“Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.”

O USUÁRIO poderá a qualquer tempo se desligar do SITE Pra Que Dinheiro? sem lhe
ocasionar qualquer cominação. Para que sua conta seja encerrada, deverá ser aberto
chamado no Fale Conosco, solicitando a inativação.

A nossa política de privacidade poderá sofrer alterações e nos comprometemos a
manter esta página sempre atualizada, com a versão vigente. Quaisquer mudanças
significativas serão avisadas previamente, através do nosso SITE.

