Olá, bem-vindo à Política de Privacidade de Autocredenciamento destinada ao Estabelecimento
Comercial
Estamos comprometidos em conscientizar nossos parceiros de negócio e seus Representantes Legais,
Contato Financeiro e Contato Operacional com relação aos dados pessoais coletados no momento do
Autocredenciamento, disponível no link do site do Pede Pronto www.pedepronto.com.br .Esta Política de
Privacidade de Autocredenciamento é destinada aos Estabelecimentos Comerciais (“Política de
Privacidade”), e tem por objetivo fornecer informações claras e precisas acerca do tratamento de dados
pessoais coletados nesse momento.
Somos responsáveis pela prestação de serviços ou parceria comercial e nos configuramos como
controladores de alguns dados pessoais (“Empresa”). Para fins da legislação aplicável, controlador é a
quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
1. Quais dados pessoais são coletados
Nome
RG ou CPF
Dados Cadastrais do

Data de Nascimento

Representante Legal

E-mail
Telefone

2. Para que tratamos esses dados
Cadastrar seu
Estabelecimento

Para identificação de representantes legais.

Comercial em nosso
Sistema
Marketing de Produtos

Para enviar comunicados sobre os serviços, novas funcionalidades, ofertas,
programas e promoções.

Prevenção à fraude

Para confirmar sua Identidade nos sistemas ou rede de atendimento.

Como parte obrigatória do Processo de Autocredeciamento, nós poderemos solicitar informações
adicionais para fins confirmatórios. O tratamento das informações advindas de terceiros é estritamente
limitado aos propósitos descritos nesta Política de Privacidade.

BSA - 16655064v1

3. Com quem compartilhamos seus dados pessoais
Podemos compartilhar seus dados pessoais com:


Terceiros: poderemos compartilhar suas informações cadastrais com empresas do grupo
econômico, controladoras, diretores, administradores e a empresa responsável pelo sistema de
Autocredenciamento.



Fontes públicas na realização de background check para fins de confirmação de suas informações
e obtenção de verificações de antecedentes necessárias, de acordo com as políticas do Pede
Pronto.



Prestadores de serviço: Podemos compartilhar seus dados pessoais com prestadores de serviços
contratados pelo Pede Pronto para fins de novas parcerias.



Auditoria: Podemos compartilhar seus dados pessoais com prestadores de serviços contratados
pelo Pede Pronto para fins de realização de auditoria.

Compartilhamos seus dados pessoais apenas para a prestação dos serviços firmados na parceria
comercial.
Podemos compartilhar seus dados pessoais com terceiros (incluindo órgãos governamentais) a fim de
responder a investigações, medidas judiciais, processos judiciais ou investigar, impedir ou adotar medidas
acerca de atividades ilegais, suspeita de fraude ou situações que envolvam ameaças em potencial à
segurança física de qualquer pessoa ou se de outra maneira exigido pela legislação.
Caso o Pede Pronto esteja envolvido em uma fusão, aquisição ou venda de todos ou de parte de seus
ativos, seus dados pessoais poderão ser transferidos para a empresa ou pessoa adquirente. Em
circunstâncias nas quais a identidade do controlador de seus dados pessoais se alterar como resultado de
qualquer transação, você será notificado de quaisquer escolhas que possa ter acerca de seus dados
pessoais.
4.

Transferência internacional de seus dados pessoais

Podemos transferir alguns de seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados no exterior,
incluindo prestadores de serviços em nuvem. Se os seus dados pessoais forem transferidos para fora do
Brasil adotaremos medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de seus dados pessoais em
conformidade com os requisitos da legislação aplicável de proteção de dados, incluindo por meio da
celebração de contratos apropriados de transferência de dados com terceiros de seus dados pessoais
quando exigidos.
5.

Interações com Sites de Terceiros

Podemos disponibilizar links para outros sites na Internet. Não nos responsabilizamos por estes sites e
conteúdos e, ainda, o Pede Pronto não compartilha, subscreve, monitora, valida a forma como esses sites
ou ferramentas de armazenamento de conteúdo coletam, processam e transferem suas informações
pessoais e privadas. Recomendamos que você consulte as respectivas políticas de privacidade de tais
sites para se informar adequadamente a respeito do uso de suas informações pessoais por outros sites
ou outras ferramentas.
Podemos registrar o seu acesso ao site de terceiros, com o intuito de medir a relevância desse site para
você.
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6.

Por quanto tempo manteremos seus dados pessoais

Armazenamos e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do Termos
e Condições de Adesão ao Sistema Pede Pronto; ou (iii) pelo tempo necessário a preservar o legítimo
interesse, conforme o caso. Assim, trataremos seus dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais
aplicáveis ou enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos:


Quando a finalidade pela qual os dados pessoais foram coletados for alcançada e/ou os dados
pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;



Quando houver uma determinação legal neste sentido.

Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela
legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados.
7.

Direitos dos Titulares de Dados Pessoais

Você pode desejar:








Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados pessoais, incluindo
sobre as hipóteses de compartilhamento de dados pessoais;
Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de tratamento de
dados;
Solicitar que retifiquemos quaisquer dados pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados;
Se opor às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados pessoais, em
circunstâncias específicas;
Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais;
Revogar o consentimento a qualquer momento, quando o Pede Pronto tratar seus dados pessoais
com base no consentimento;
Solicitar a revisão de decisões automatizadas que possam afetar seus interesses.

Envie-nos seu pedido por e-mail para o endereço eletrônico privacidade.pedepronto@pedepronto.com.br.

8. Controles Adicionais
No ato do seu cadastramento neste site, você opta por receber informativos e promoções por e-mail,
telefone, push notification. O envio de mensagens eletrônicas poderá ser desativado a qualquer momento,
mediante a sua solicitação de descadastramento do seu e-mail.
9. Proteção de dados pessoais
Utilizamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger seus dados pessoais contra
tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos. Seus dados pessoais
são armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos. Apenas um número limitado de
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pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas indivíduos com motivos legítimos terão acesso a seus
dados pessoais.
10. Alterações
Poderemos alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, mediante publicação da versão
atualizada nesta página. Em caso de alteração nesta Política de Privacidade, enviaremos um aviso
específico a esse respeito.
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