Política de Privacidade

Para melhor proteger a privacidade do Cooperado usuário do
Aplicativo

Cresol,

apresentamos

esta

Política

de

Privacidade

explicando as práticas relacionadas a informação online, esclarecendo
sobre a maneira como suas informações e arquivos pessoais poderão
ser coletados e utilizados.
Esta Política de Privacidade aplica-se a todas as informações
pessoalmente

identificáveis

coletadas

ou

enviadas

através

do

Aplicativo Cresol.
A Cresol adota as melhores medidas para manter a confidencialidade
e integridade das informações do Cooperado usuário do Aplicativo
Cresol, sendo que as informações coletadas via Aplicativo Cresol são
armazenadas com a utilização de procedimentos de segurança, visando
a inviolabilidade.
Ao utilizar o Aplicativo Cresol, o Cooperado usuário concorda que leu,
compreendeu, aceitou e concorda com esta Política de Privacidade em
sua plenitude, e que à Cresol é permitido usar as informações pessoais
dos usuários por pessoas autorizadas pela Cresol apenas para fins
preestabelecidos pela Cresol.
Qualquer terceiro a quem a informação de identificação pessoal é
transferida, será obrigado a aderir a obrigações específicas de
confidencialidade contidas neste termo.
O acesso às informações pessoais dos usuários por terceiros pode
ocorrer para:
➢

desenvolver, ajustar ou modificar o Aplicativo Cresol;

➢

cumprir qualquer legislação, regulamentação, processo
legal ou solicitação governamental aplicável;

➢

cumprir

Termos

de

Serviço

aplicáveis,

inclusive

investigação de possíveis violações;
➢

detectar, impedir ou abordar fraude, questões técnicas
ou de segurança;

O Aplicativo Cresol poderá conter links para outros sites ou
aplicativos que não são de responsabilidade da Cresol, os quais
deverão possuir políticas de privacidade próprias.
Cabe lembrar que as operações realizadas pelo Aplicativo Cresol são
reconhecidas como Ato Cooperativo, vinculando-se às disposições
legais que regulam o Cooperativismo, ao estatuto social da Cooperativa
de Crédito na qual o Cooperado usuário esteja associado, às
deliberações das assembleias e do conselho de administração da
Cooperativa de Crédito, aos quais o Cooperado usuário livre e
espontaneamente aderiu.
Por fim, a presente Política de Privacidade poderá sofrer alterações sem
prévio aviso, sendo necessário aos usuários a verificação periódica.
Florianópolis/SC, 30 de outubro de 2019.
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