
 

 

Política de Privacidade e Segurança VelocePOS 

A Política de Privacidade e de Segurança do Veloce POS foi criada para demonstrar o compromisso da Companhia com a segurança e a 

privacidade das informações coletadas acerca dos usuários de serviços interativos aqui disponíveis, A Política esclarece as condições gerais 

de coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados nos sites, plataformas e aplicações de Internet, em conformidade com a 

Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Ao utilizar os sites, plataformas ou aplicações de Internet do Veloce POS você concorda expressa 

e integralmente com esta Política de Privacidade e de Segurança. Recomendamos a leitura atenta desta seção antes de prosseguir. Ao 

saber mais sobre você, nosso objetivo é poder sempre oferecer o melhor serviço, incluindo informações e promoções. É a forma encontrada 

pelo Veloce POS de estar sempre perto de você. Estamos comprometidos em preservar a privacidade e a segurança das informações 

coletadas nos nossos sites, plataformas e aplicações de Internet, respeitando sempre os mais elevados princípios éticos e legais. A coleta 

de dados nos nossos sites, plataformas e aplicações de Internet é realizada com os seguintes objetivos: 1. Garantir a eficácia na prestação 

dos nossos serviços; 2. Adequar a aparência e o conteúdo às preferências do usuário, a fim de proporcionar-lhe acesso mais rápido, 

agradável e eficaz; 3. Autenticar acessos; 4. Buscar segurança adequada aos serviços oferecidos e meios de identificação no caso de usos 

impróprios ou ilícitos; 5. Resolver problemas e formular notificações relacionadas ao uso dos nossos sites, plataformas e aplicações de 

Internet; 6. Manter os usuários informados sobre os serviços, alterações nos Termos de Uso ou na Política de Privacidade e Segurança, 

atualizações ou melhorias nos nossos sites, plataformas e aplicações de Internet, ou ainda sobre o status de suas contas e operações; 7. 

Divulgar ações promocionais dos nossos sites, plataformas e aplicações de Internet ou outras iniciativas do Veloce POS, sempre 

disponibilizando meios para o usuário cancelar o recebimento de e-mails promocionais (opt out); 8. Determinar a eficácia da nossa 

publicidade; 9. Divulgar ações promocionais de empresas parceiras que adotem medidas de proteção à privacidade e segurança similares 

àquelas estabelecidas nesta Política; 10. Apurar informações estatísticas. O Veloce POS não venderá ou alugará as informações pessoais 

do usuário a terceiros, nem tampouco as utilizará ou compartilhará de maneira diversa da descrita nessa Política de Privacidade, sem o 

prévio consentimento do usuário. Todas as informações disponibilizadas pelos usuários poderão ser coletadas e utilizadas única e 

exclusivamente pelo Veloce POS. Caso um determinado usuário deseje, seu registro poderá ser excluído ou desativado. Nossos si tes, 

plataformas e aplicações de Internet poderão se valer de prestadores de serviço terceirizados para o armazenamento e o tratamento de  

dados. Nesses casos, esses prestadores de serviços especializados sempre se submeterão à adoção de contrato que assegure o sigilo e 

confidencialidade. Nossos sites, plataformas e aplicações de Internet também poderão compartilhar dados com terceiros mediante ordem 

judicial ou solicitação do Ministério Público, de autoridade policial ou administrativa, nos termos do art. 15, parágrafo 3o, da lei 12.965/14, 

ou, ainda, se assim for necessário para cumprir qualquer outra lei ou regulamentação governamental. O Veloce POS não se responsabiliza 

pela correção, veracidade, autenticidade, completude e atualização dos dados prestados por usuários de seus sites, plataformas ou 

aplicações de Internet, nem mesmo pelo eventual uso indevido de informações publicadas por usuários ou por fraudes decorrentes da 

violação de senhas. É da exclusiva responsabilidade do usuário prestar unicamente informações corretas, verdadeiras, autênticas, 

completas e atualizadas, bem como zelar pelo sigilo de sua senha, quando aplicável, não a divulgando a terceiros. Você reconh ece e 

concorda que a obtenção e o uso, por parte do Veloce POS, das informações por ele fornecidas conforme disposto nessa Política de 

Privacidade não configura nenhuma violação do direito à privacidade e ao sigilo, do direito de autor, publicidade ou qualquer outro direito 

relacionado à proteção de informações pessoais. Não obstante, o usuário está ciente de que os direitos de privacidade independem e não 

se confundem com direitos de propriedade intelectual, direitos de imagem, direitos à honra e reputação e outros direitos da personalidade, 

e que, portanto, nem sempre as informações que fornece ao Veloce POS serão protegidas. Os conteúdos (texto, arquivo, imagem, som) e 

os aplicativos (programa, sistema) do Veloce POS são protegidos pela Lei do Software (a “Lei 9.609/98”) e pela Lei de Direitos Autorais (a 

“Lei 9.610/98”), sendo vedada modificação, reprodução, armazenamento, transmissão, cópia, distribuição ou qualquer outra forma de 

utilização, seja para fins comerciais ou não, sem autorização do Veloce POS. Nossos sites, plataformas e aplicações se reservam o direito 

de editar ou mesmo excluir quaisquer conteúdos publicados por usuários que não estejam em conformidade com a lei, com a sua Política 

de Privacidade e Segurança ou Termos de Uso. Essa condição, porém, não configura obrigação do Veloce POS, sendo que, por força do art. 

15, parágrafo 3o da Lei 12.965/14, via de regra solicitações de edição ou remoção devem se dar sob a forma de ordem judicial, solicitação 

do Ministério Público, de autoridade policial ou administrativa. Você deve ter ciência de que diversos fraudadores tentam se valer de 

marcas conhecidas para obter informações pessoais como senhas e dados de cartões de crédito. O Veloce POS NUNCA IRÁ SOLICITAR SUA 

SENHA, NOME DO USUÁRIO, DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO ATRAVÉS DE E-MAIL OU CONTATO TELEFÔNICO. Colabore conosco 

enviando um e-mail para contato@velocepdv.com.br caso você receba qualquer e-mail não-solicitado ou potencialmente invasivo em 

nome do Veloce POS. O funcionamento dos nossos sites, plataformas e aplicações de Internet se dá por prazo indeterminado. Os nossos 

sites, plataformas e aplicações de Internet, no todo ou em cada uma das suas seções, podem ser encerrados, suspensos ou interrompidos 

unilateralmente pelo Veloce POS, a qualquer momento e sem necessidade de prévio aviso. O Veloce POS poderá alterar a Política  de 

Privacidade, aqui estabelecida, a qualquer tempo, por decorrência da adoção de novas tecnologias, alteração na legislação ou necessidades 

de segurança e funcionamento do website, e suas eventuais alterações estarão sempre disponíveis nesse site, tornando-se válidas a partir 

da data de sua publicação. Essa Política de Privacidade não revoga nem substitui outros instrumentos contratuais que versem sobre 

confidencialidade e privacidade e que vinculem o Veloce POS com quaisquer dos usuários, em razão da celebração de parcerias e outros 

relacionamentos. Na interpretação da presente Política de Privacidade e Segurança, aplica-se a legislação brasileira.  

Quaisquer litígios relacionados a esta Política de Privacidade e Segurança serão da competência exclusiva do Foro Central de Porto Alegre, 

RS, Brasil. 


