Política de privacidade e cookies
Este documento estabelece a forma como coletamos, armazenamos e tratamos os dados dos
Usuários, bem como para quais finalidades eles poderão ser utilizados, bem como os cookies. Ao
utilizar o serviço do ParcelaBrasil o usuário declara sua concordância com os termos adiante.
Qualquer dúvida ou esclarecimento, pedimos que seja enviado formalmente por e-mail
contato@parcelabrasil.com.br antes de aceitar a presente política de privacidade e cookies.
Da política de Privacidade
Os dados fornecidos pelo Usuário ao criar sua conta ou utilizar a plataforma são armazenados e
processados em servidores protegidos. O Usuário autoriza que suas identificações do seu aparelho
celular, geolocalização, informações cadastrais e financeiras conforme termo de uso sejam coletadas,
armazenadas e compartilhadas visando a oferta de produtos e realização de serviços do interesse do
Usuárrio, inclusive por meio de parceiros, empresas coligadas do ParcelaBrasil ou sempre que forem
exigidos por órgãos públicos e/ou entidades reguladores.
Todos os dados coletados são utilizados para manter e aprimorar o funcionamento do
Aplicativo/Site e oferecer a melhor experiência ao Usuário. Ao cadastrar seu endereço de email, você
autoriza receber os emails transacionais, informativos e promocionais;
O ParcelaBrasil não venderá, alugará ou compartilhará nenhuma Informação Pessoal ou os dados
cadastrais dos Usuários, exceto nas formas estabelecidas na Política de Privacidade. O ParcelaBrasil
considera prioridade a segurança de todos os dados relacionados aos Usuários, e tomará todas as
medidas necessárias para proteger a privacidade da Informação Pessoal e dos dados cadastrais dos
Usuários.
O sistema de proteção, todavia, está sujeito a defeitos e violações que podem ocasionalmente levar
ao vazamento de dados, porém, o ParcelaBrasil busca sempre evitar que isso ocorra ao adotar um
alto nível de proteção alto, e cooperação com as autoridades para apuração das responsabilidades.
O ParcelaBrasil poderá revelar a Informação Pessoal, dados cadastrais, registros de acesso, dados de
navegação e etc. com terceiros quando permitidos nos termos previstos na legislação brasileira ou
por ordem judicial. O compartilhamento de mensagens ou convites em outras plataformas estão
sujeitos à conteúdos e políticas de privacidade próprio, que não são de responsabilidade do
ParcelaBrasil.
Reservamo-nos o direito de alterar essa Política de Privacidade sempre que necessário, com a
finalidade de aprimorar maior segurança e praticidade ao Usuário.
Do cookies
Cookies são pequenos arquivos de texto transferidos para o disco rígido do seu computador por uma
página de internet. O ParcelaBrasil utiliza cookies e outras tecnologias similares, como tags e pixels,
para proporcionar o melhor padrão e experiência personalizada dos serviços prestados. Os cookies
coletados pelo ParcelaBrasil não serão utilizados para propósitos diversos dos expressamente
previstos nesta Política de Privacidade e nos Termos de Uso.
O ParcelaBrasil utiliza empresas especializadas em veiculação de propagandas, por exemplo, o
Google e Facebook. Ao aceitar esta Política de Privacidade, você concorda com a coleta dos cookies
por empresas contratadas pelo ParcelaBrasil para esse fim.
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O cookie “salvo” é introduzido no seu terminal de acesso. Este cookie serve para armazenar
informações, como nome e senha, de modo que o Usuário não tenha que se conectar sempre ao
acessar a plataforma.
O cookie “temporário” é usado para identificar uma visita específica a plataforma, e são removidos
do terminal de acesso do Usuário assim que finalizado o acesso.
Os cookies são utilizados para ações de marketing para remarketing. Este recurso nos permite
atingir os Usuários ou visitantes do Site para lembrá-los de efetuarem o cadastro no ParcelaBrasil ou
para que voltem a acessar a plataforma com facilidade.
Alguns navegadores (browsers) permitem ao Usuário restringir ou desabilitar o uso de tecnologias
de coleta passiva de dados e rastreamento que coletam informações. Verifique com o fabricante do
seu navegador para saber como restringir ou desabilitar o uso dessas tecnologias, mas lembre-se de
que algumas ferramentas das páginas da internet do ParcelaBrasil não estarão disponíveis quando
essas tecnologias forem restringidas ou desabilitadas.
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