Termos de uso e política de privacidade
Por meio dos presentes Termos de Uso e Política de Privacidade (“Termos”),
a empresa a55 Consultoria em Crédito Ltda. sociedade limitada, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica nº 2529,
inscrita no CNPJ sob o nº 22.153.470/0001-28 (“a55”) estabelece condições
para utilização de sua plataforma digital (a “Plataforma”).
O objetivo da presente Política é esclarecer como tratamos dados quando
você utiliza nossas plataformas, trafega em nossos websites, solicita algum
dos nossos serviços e se torna nosso cliente. Um dos pilares da a55 é garantir
a maior segurança, privacidade e transparência no tratamento das suas
informações.
As informações solicitadas pela a55 servem para tratar dados como
identificação e autenticação; viabilização de ofertas e serviços da a55;
proteção ao crédito; operacionalização de novos produtos; prevenção e
combate de crimes financeiros, problemas técnicos ou de segurança nos
processos de identificação e autenticação; e até mesmo a melhoria de
serviços e da sua experiência. Os dados podem vir a ser utilizados para
cumprir com a legislação vigente aplicável, da seguinte maneira:
01. Ao trafegar nas plataformas ou entrar em contato com os serviços da
a55, você concorda expressamente com a coleta e tratamento de
dados pessoais com a finalidade de receber os melhores serviços. É
do direito do usuário rescindir sua licença a qualquer momento por
meio dos nossos canais de comunicação (meajuda@a55.tech).
02. A a55 guarda suas informações de dívidas a vencer (sem atraso) ou
vencidas (com atraso), através de suas plataformas. É do direito da a55
fazer consultas sobre suas informações na base de dados de suas
plataformas. Para proteção do crédito, você autoriza a a55 consultar
suas informações, incluindo dados pessoais, histórico de crédito, entre
outros. Podemos armazenar esses dados para garantir a segurança e
confiabilidade dos serviços da a55, bem como cumprir com
determinações legais.
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03. Você autoriza expressamente a a55 compartilhar suas informações
com investidores e com seus respectivos parceiros. Esses dados
incluem, identificação e autenticação; viabilização de ofertas e serviços
da a55.
04. A a55 tem o direito de divulgar depoimentos referentes a a55.
postados por você em perfis e páginas públicas nas redes sociais,
incluindo o nome e imagens da sua empresa, em websites, aplicativos
ou materiais institucionais e publicitários para a divulgação da marca
a55.
05. O site da a55 usa em sua navegação cookies, que servem para
reconhecer um determinado usuário, possibilitando o acesso e
utilização da plataforma no melhor da sua performance. Caso o
usuário queira desabilitar esta função, o usuário está sujeito a uma
condição em que a plataforma não desempenhe todo seu potencial.
06. O usuário é responsável por quaisquer atos ou omissões por ele
carregado, enviado e/ou transmitido à plataforma.
07. Pertencem a a55, todo e qualquer software com domínio da marca, a
identidade visual da plataforma, nome empresarial, marca nome de
domínio, slogan ou expressão de propaganda ou qualquer sinal
distintivo de sua titularidade presentes neste site assim como
quaisquer outras plataformas digitais da a55.
08. Dito isso, a a55 está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas
e colocar você no controle dos seus dados. É do direito do usuário
solicitar a revisão e correção de seus dados sem qualquer restrição e a
qualquer tempo. Ao terminar sua relação com a a55, com o fim de
cumprir com obrigações legais, seus dados serão armazenados pelo
período e nos termos que a legislação vigente aplicável exigir.
09. ALTERAÇÕES DO ACESSO E DOS TERMOS DE USO E POLÍTICAS DE
PRIVACIDADE: a a55, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem
necessidade de qualquer aviso prévio a qualquer usuário ou terceiros,
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poderá: suspender, cancelar ou interromper o acesso à Plataforma e
remover, alterar e/ou atualizar, no todo ou em parte, a Plataforma,
bem como seus respectivos conteúdos e/ou Termos de Uso e Política
de Privacidade. Qualquer alteração e/ou atualização destes Termos
passará a vigorar a partir da data de sua publicação na Plataforma e
deverá ser integralmente observada pelos Usuários.
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