
Política de Privacidade 

Em vigor a partir de 12 de setembro de 2016 

A VeriFone Systems, Inc., juntamente com suas afiliadas e subsidiárias ("Verifone"), coleta e 
utiliza informações pessoais de visitantes dos seus websites, websites acessáveis por celular e 
aplicativos (“usuários”), de acordo com os termos desta Política de Privacidade. Esta Política de 
Privacidade não se aplica a informações coletadas por nós off-line ou através de websites, websites 
acessáveis por celular ou aplicativos que não têm um link para esta Política de Privacidade. 

Informações que Coletamos 

Coletamos determinadas informações pessoais quando o usuário opta por fornecê-las por meio 
de nossos websites ou aplicativos. Os tipos de informações cujo fornecimento podemos solicitar 
incluem: 

• Nome 
• Endereço 
• E-mail 
• Nome de usuário e/ou senha de acesso 
• Número de celular 
• Número do cartão de pagamento 
• Localização geográfica com base no uso de nossos aplicativos 
• Dados relacionados ao dispositivo de pagamento, tais como identificação ou tipo de 

dispositivo 

Outras informações poderão vir a ser solicitadas caso seja feita a opção de participação de nossas 
pesquisas online, as quais conduzimos para melhor entender as necessidades de nossos clientes. 

Além das informações pessoais fornecidas espontaneamente, nossos servidores de internet 
coletam os nomes de domínio de todos os visitantes. 

Como Utilizamos as Informações 

Utilizamos as informações coletadas para fins de processamento de compras ou de cadastros 
referentes às nossas ofertas ou outros programas. Isso pode incluir nossa utilização das 
informações desse usuário a fim de fornecer produtos ou serviços e/ou implementar os termos 
dos nossos acordos com o usuário. Podemos utilizar essas informações de forma agregada, o que 
significa que as informações do respectivo usuário serão combinadas com informações de outros 
usuários, para a criação de um conjunto de dados, sem identificação de um indivíduo específico 
ou das informações específicas de um usuário individual. Utilizamos esses dados agregados para 
avaliar e melhorar nossas ofertas. 

Também utilizamos as informações de usuários para operar, avaliar e melhorar nosso negócio 
(incluindo o desenvolvimento de novos produtos e serviços; o incremento e melhoria dos nossos 
serviços; o gerenciamento de nossas comunicações; a análise dos nossos produtos; a condução de 
análises de dados; e a condução de atividades de contabilidade, auditoria, conciliação e cobrança, 
bem como outras funções internas), bem como para realizar análise de dados e outras análises e 
processamentos (incluindo pesquisa de mercado e consumidor, análise de tendências, análise 
financeira, anonimização, criptografia e processamento de segurança (tokenização) de 
informações pessoais). 

Também utilizamos as informações de usuários para fins de proteção contra fraudes e outras 
atividades ilegais, demandas e outros riscos e para atender aos requisitos legais aplicáveis. 

Quando um usuário baixa nossos aplicativos através de uma plataforma de aplicativos, as 
informações por ele enviadas para fins de download são coletadas pelo operador da plataforma, 
o qual não as compartilha conosco. 



Também podemos utilizar informações de usuários de outras maneiras, sendo que, nesses casos, 
fornecemos aviso específico no momento da coleta. 

Cookies 

Nossos websites utilizam uma tecnologia denominada cookies para rastrear o uso geral do website 
e fornecer ao usuário informações customizadas acerca dos nossos produtos ou serviços. Um 
cookie é um pequeno elemento de dados que um website pode enviar ao navegador do usuário e 
ficar armazenado no seu disco rígido, permitindo-nos, assim, reconhecê-lo quando retornar. O 
usuário poderá configurar seu navegador de modo a ser notificado ao receber um cookie. Poderá 
ele também utilizar as configurações do navegador para excluir cookies existentes e gerenciar suas 
preferências referentes ao uso de cookies. Os cookies também poderão ser necessários em 
determinadas áreas do nosso website como, por exemplo, para autenticar um usuário registrado. 

Podemos utilizar serviços de web análise de terceiros em nossos websites, como os do Google 
Analytics. As empresas que administram esses serviços usam tecnologias como cookies, logs de 
servidores de internet e web beacons para nos auxiliar a avaliar a forma de uso de um website por 
seus visitantes. As informações coletadas através desses meios (incluindo endereço IP) são 
divulgadas a esses prestadores de serviços, os quais utilizam essas informações para avaliar a 
utilização dos websites. Para saber mais sobre o Google Analytics e sobre como desativá-lo, visite 
www.google.com/analytics/learn/privacy.html (versão em Português: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt-BR). 

Nossos websites não foram projetados para responder aos sinais de "não rastrear" recebidos dos 
navegadores. 

Informações que Compartilhamos 

Quando justificado por uma oferta ou operação, divulgaremos as informações do usuário de forma 
adequada para permitir sua participação na oferta ou operação. Também compartilharemos as 
informações dos usuários com as empresas que prestam serviços em nosso nome, com relação a 
essas ofertas ou operações. Não autorizamos esses prestadores de serviços a utilizar ou divulgar 
as informações, exceto conforme seja necessário para que prestem serviços em nosso nome ou 
atendam às exigências legais. 

Além disso, podemos divulgar informações sobre o usuário (i) conforme seja exigido por lei ou no 
âmbito de um processo legal, (ii) a autoridades responsáveis pela aplicação das leis ou outras 
autoridades governamentais, (iii) quando acreditarmos que a divulgação seja necessária ou 
adequada para prevenir danos físicos ou prejuízos financeiros, ou (iv) no âmbito de uma 
investigação de atividade fraudulenta ou ilícita, quer suspeita ou real. Podemos transferir ou 
compartilhar informações sobre um usuário com nossas afiliadas em outros países. Também nos 
reservamos o direito de transferir informações pessoais sobre um usuário, no caso de virmos a 
vender ou transferir a totalidade ou parte de nossos negócios ou ativos (inclusive em caso de 
reestruturação, dissolução ou liquidação). 

Como Protegemos Informações Pessoais 

Mantemos salvaguardas administrativas, técnicas e físicas projetadas para proteger as 
informações pessoais fornecidas por usuários contra destruição, perda, alteração, acesso, 
divulgação ou utilização de forma acidental, ilícita ou não autorizada. Considerando que o envio 
de informações através da internet nunca é inteiramente seguro, não podemos garantir a 
segurança das informações que os usuários enviam através da internet, sendo esses envios feitos 
por conta e risco destes. 

Direitos e Alternativas 

Conforme previsto pelas leis de seus respectivos países, os usuários poderão (i) ter o direito de 
acessar determinadas informações pessoais que mantemos sobre eles e obter uma cópia delas, (ii) 
atualizar ou corrigir imprecisões verificadas nessas informações, (iii) opor-se à utilização de suas 



informações pessoais, e (iv) bloquear ou excluir suas informações pessoais do nosso banco de 
dados. Para exercer esses direitos, favor entrar em contato com privacy@verifone.com. Para 
ajudar a proteger sua privacidade e manter a segurança, podemos adotar medidas de verificação 
da identidade do usuário, antes de lhe conceder acesso às informações. Se não desejar que 
coletemos e processemos suas informações pessoais, o usuário não deverá visitar nossos websites. 

Links para Outros Websites 

Nossos websites podem conter links para websites de terceiros. Não somos responsáveis pelo 
conteúdo ou pelas práticas de privacidade empregadas por outros websites. 

Armazenamento de Informações e Transferências Internacionais 

Nós e nossos prestadores de serviços processamos e armazenamos informações pessoais em 
servidores de todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. 

Alterações e Contato 

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada periodicamente e sem aviso prévio, a fim de 
refletir alterações em nossas práticas relativas a informações pessoais. 

Em caso de alguma dúvida a respeito dos termos desta Política de Privacidade, favor entrar em 
contato conosco conforme dados abaixo: 

VeriFone Systems, Inc. 
Atenção: Departamento Jurídico 
88 West Plumeria Drive 
San Jose, CA 95134 
Fax: +1.408.232.7841 
Ou 
E-mail: privacy@verifone.com 
 


