POLÍTICA DE PRIVACIDADE – EZPAY
A Política de Privacidade da EZPAY dispõe sobre as regras e hipóteses de tratamento de dados dos
Usuários de nossa solução e, portanto, aplica-se a todos aqueles que possuam conta cadastrada na
solução EZPAY.
A solução EZPAY visa permitir ao Usuário gerenciar e realizar o pagamento de contas e serviços, em
seu nome ou de terceiros, de títulos conveniados com a EZPAY ou de títulos cadastrados pelo
Usuário, conforme estabelecido nos Termos e Condições Gerais de Uso.
Aqui Você encontrará informações sobre como a EZPAY coleta, utiliza, armazena e gerencia os seus
dados. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato através de nosso canal de comunicação,
disponível em www.ezpay.com.br.
1. Quais espécies de dados são coletados:
a) Dados pessoais: são aqueles que possibilitam a identificação do Usuário, fornecidos no
momento do cadastro, tais como nome completo, CPF, telefone, endereço de e-mail,
endereço residencial ou comercial.
b) Dados pessoais de grupo familiar: são dados pessoais, conforme definição acima, de
membros da família voluntariamente cadastrados pelo Usuário vinculados à sua conta,
condicionados à aceitação da presente Política de Privacidade pelo respectivo membro
da família.
c) Dados financeiros: dados de cartões de débito e/ou crédito cadastrados pelo Usuário.
d) Dados de contas e títulos: contas de serviços e/ou títulos de cobrança de empresas
conveniadas com a EZPAY ou cadastrados pelo Usuário.
e) Dados de acesso:
• Informações coletadas de Usuários ao usar o Site: inclui, entre outros, o navegador
de acesso do Usuário; endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do
acesso; provedor de conexão do Usuário; localização do Usuário; e ações do
Usuário no site.
• Informações coletadas de Usuários ao usar o Aplicativo: inclui, entre outros, o
modelo do dispositivo móvel e o sistema operacional utilizado para o acesso;
endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do acesso versão do aplicativo;
provedor de conexão do Usuário; localização do Usuário; e ações do Usuário no
aplicativo.
• Comunicação entre Usuário e a EZPAY: inclui quaisquer comunicações havidas
entre a EZPAY e o Usuário, seja por e-mail, telefone, mensagens etc.
• Cookies: conforme disposto no item 5 desta Política de Privacidade.
2. Para quais finalidades os dados coletados são utilizados:
a) Para garantir a funcionalidade da solução EZPAY e desenvolver novas funcionalidades,
tais como permitir ao Usuário realizar o gerenciamento e pagamento de contas de
serviços e/ou títulos de cobrança, visualizar histórico de contas e/ou dos títulos
cadastrados na solução e emissão de relatórios;
b) Oferecer produtos e serviços conforme o perfil do Usuário, tais como sugerir o
cadastramento de contas e/ou dos títulos de empresas que eventualmente venham a

ser de interesse do Usuário, revisão das contas e/ou dos títulos para fins de apuração
da exatidão das cobranças;
c) Para contatar os Usuários via telefone ou e-mail, com o intuito de informá-los sobre o
uso da solução, suspeitas de fraude, oferta de novas funcionalidades, entre outros.
3. Como os dados são armazenados:
Os dados e as informações coletados são armazenados com mais absoluto sigilo e segurança,
incluindo, entre outras medidas, firewalls e Secure Socket Layers ("SSL"). As transações realizadas
via cartão de crédito ou débito trafegarão de maneira criptografada e tokenizada, com único
propósito de autorizar o pagamento de contas, exclusivamente através da solução EZPAY. Todos os
ambientes (servidores, computadores, serviços) utilizados estão hospedados em nuvem e são
acessados através de chaves criptografadas de autenticação, garantindo confiabilidade,
integridade, disponibilidade e autenticidade.
A EZPAY adota, ainda, medidas de segurança para garantir a inviolabilidade dos sistemas de
armazenamento dos dados e detectar tentativas de violação por terceiros.
4. Compartilhamento de dados:
A EZPAY, em hipótese alguma, realizará a venda de dados de Usuários. Os dados, entretanto,
poderão ser compartilhados com terceiros nos seguintes casos:
a) Com empresas e entidades conveniadas, a fim de obter junto a elas as contas de
consumo e/ou títulos bancários a serem geridos e/ou pagos pelo Usuário na solução
EZPAY;
b) Com empresas parceiras e/ou prestadores de serviços terceirizados, para fins de
validação das informações necessárias à execução das funções da solução, melhoria
da solução e/ou desenvolvimento de novas funcionalidades. Nestes casos, a EZPAY
exige que as empresas que tiverem acesso aos dados de Usuários adotem, ao menos,
os mesmos níveis de segurança adotados pela EZPAY;
c) Mediante autorização prévia do Usuário, através da obtenção de consentimento
expresso, livre e informado;
d) Quando permitido ou exigido por lei como, por exemplo, para o cumprimento de
obrigação legal ou regulatória; para fins de auditoria; para investigar violações ou
cumprir uma previsão de um contrato celebrado com o Usuário; para a proteção do
crédito; para cumprir uma ordem judicial, entre outros.
5. Uso de cookies:
a) O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos ou pacotes de dados trocados entre um site ou
aplicativo e o navegador do Usuário, a fim de monitorar a atividade do Usuário,
reconhecendo seus interesses e preferências.
b) A EZPAY utiliza cookies de navegação?

A EZPAY poderá se utilizar de cookies para coletar dados de navegação de seus
Usuários, com a finalidade de oferecer-lhes um serviço mais personalizado, conforme
as preferências do Usuário, bem como para desenvolver iniciativas comerciais e
promocionais.
c) É possível remover os cookies de meu navegador?
Sim, a instalação, permanência e existência dos cookies no computador ou dispositivo
móvel do Usuário dependerão de sua exclusiva vontade e poderão ser eliminados de
seu computador quando o usuário assim o deseje.
Os navegadores em geral permitem que seja desabilitada a coleta de cookies. Dessa
forma, caso o Usuário não altere os padrões de coleta de cookie do seu navegador,
nós iremos considerar que este concorda com a coleta e armazenamento de cookies.
Infelizmente, o EZPAY poderá não funcionar da forma desejada caso seja desabilitada
a coleta de cookies.
6. Direitos do Usuário:
Você, Usuário, como titular dos dados, possui os seguintes direitos:
a) Solicitar atualização, correção ou exclusão de seus dados, ficando o Usuário ciente de
que a exclusão pode acarretar a impossibilidade de uso da solução;
b) Requerer informações sobre o tratamento de seus dados ou solicitar a eliminação
destes, respeitadas as seguintes exceções: (i) cumprimento de obrigação legal ou
regulatória pelo controlador; e (ii) uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso
por terceiro, e desde que anonimizados os dados;
c) Revogar o consentimento fornecido para tratamento dos dados, mediante
manifestação expressa de sua vontade.
Mesmo após a exclusão da conta do Usuário, a EZPAY poderá ser obrigada a guardar determinados
dados do Usuário estritamente necessários para o cumprimento da Lei ou dos propósitos descritos
nesta Política de Privacidade.
Para exercer seus direitos, Você deverá entrar em contato com a EZPAY através do site
www.ezpay.com.br. A EZPAY está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas e te auxiliar no
exercício dos seus direitos.
7. Alteração desta Política de Privacidade:
A EZPAY poderá alterar, a qualquer tempo, esta Política de Privacidade para adequá-la às regras de
negócio, ou ainda, a novas leis ou normas supervenientes. As alterações entrarão em vigor 10 (dez)
dias após sua publicação no site. No prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação da
nova versão, o Usuário deverá comunicar por e-mail caso não concorde com os termos alterados.
Nesse caso, o vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja operações em aberto. Não
havendo manifestação no prazo estipulado, entende-se a aceitação do Usuário quanto às
alterações.
As alterações não vigorarão em relação às transações já iniciadas antes de sua publicação,
permanecendo, nestes casos, vigente a redação anterior.

