
Política de Privacidade – Sistemas da PariPassu 
 

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados visa esclarecer as práticas 

que serão adotadas em relação a coleta, uso, armazenamento, tratamento, proteção e 

divulgação das informações que serão fornecidas por qualquer pessoa que utilize 

("Usuário") qualquer programa de computador de monitoramento e rastreamento de 

produtos na cadeia de abastecimento da Paripassu Aplicativos Especializados Ltda. por 

meio do website www.paripassu.com.br e/ou de qualquer aplicativo relacionado 

("Softwares"), especialmente dados pessoais capazes de identificar o Usuário. O 

Usuário deverá ler integralmente esta Política de Privacidade antes de utilizar ou 

submeter qualquer informação por meio dos Softwares. Esta Política de Privacidade 

aplicar-se-á ao uso dos Softwares por meio de qualquer dispositivo ou plataforma. 

Ao acessar ou utilizar os Softwares, o Usuário concorda não apenas com esta 

Política de Privacidade, mas também com os Termos de Uso dos quais faz parte. 

Sempre que submeter informações por meio dos Softwares, o Usuário autoriza a coleta, 

uso, armazenamento, tratamento e divulgação de referidas informações de acordo com 

os termos desta Política de Privacidade. 

As informações fornecidas pelo Usuário serão retidas apenas pelo prazo 

necessário para atender aos fins propostos pelos Softwares, observada a legislação 

aplicável. Serão adotadas todas as precauções razoáveis para resguardar as 

informações disponibilizadas pelo Usuário, as quais serão armazenadas em ambiente 

seguro e protegidas com os sistemas de segurança normalmente utilizados. O acesso 

às informações coletadas é restrito a pessoas autorizadas, os quais também estão 

obrigadas a observar esta Política de Privacidade. 

O Usuário garante que todas as informações fornecidas são verdadeiras, 

precisas, estarão sempre atualizadas e que detém o direito de divulgá-las legalmente, 

sem violar direitos de terceiros, assumindo toda responsabilidade decorrente do 

descumprimento dessa garantia. 

Quando o Usuário acessa os Softwares poderão ser enviados cookies para o 

equipamento utilizado no acesso com o propósito de aperfeiçoar o desempenho dos 

Softwares, bem como personalizar a experiência de acesso do Usuário. O Usuário tem 

toda liberdade para bloquear referidos cookies, no entanto, tal bloqueio poderá impedir 

o fornecimento de um acesso personalizado e, eventualmente, o Usuário de utilizar 

determinadas funcionalidades dos Softwares. 

Durante o acesso e/ou a utilização dos Softwares pelo Usuário, serão 

armazenadas algumas informações para finalidades de segurança e/ou estatísticas. 

Tais informações poderão incluir os nomes dos provedores de acesso e de serviços de 

internet, a forma de acesso aos Softwares, o endereço IP do Usuário, bem como a 

região geográfica, data e horário de acesso. 

As informações coletadas serão utilizadas para interesses comerciais legítimos, 

dentre os quais indica os seguintes propósitos: (i) manter atualizados o cadastro do 

Usuário para eventual envio de informações, inclusive informativos; (ii) comunicar-se 

com o Usuário para informar a implementação de novas funcionalidades dos Softwares; 

(iii) aperfeiçoar a usabilidade e a interatividade dos Softwares; (iv) elaborar e 

comercializar análises estatísticas, bem como prestar serviços a terceiros, mantendo 



todavia o anonimato de cada Usuário e evitando que este possa ser individualizado e 

identificado; (v) responder a eventuais solicitações, comentários ou dúvidas do Usuário; 

(vi) observar leis e regulamentos aplicáveis; e (vii) realizar campanhas de comunicação 

e marketing de relacionamento, bem como divulgar ofertas especiais de parceiros. 

Neste último caso, as mensagens enviadas obrigatoriamente trarão opção de 

cancelamento do envio daquele tipo de mensagem. 

O Usuário reconhece e aceita que as informações fornecidas pelo Usuário 

poderão ser divulgadas, no todo ou em parte, para responder a ordens ou processos 

judiciais, bem como para investigar e/ou tomar quaisquer medidas contra eventual 

suspeita de atividade ilícita ou de violação a esta Política de Privacidade, aos Termos 

de Uso ou da legislação aplicável. Em qualquer outro caso, o Usuário será consultado 

previamente a divulgação de qualquer das informações fornecidas. 

Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente aos Softwares, não se 

aplicando ao acesso de sites de terceiros, ainda que o Usuário tenha sido direcionado 

para referidos sites de terceiros por meio de links disponibilizados nos Softwares. 

Portanto, é recomendável que o Usuário, ao ser redirecionado para sites externos, 

consulte a respectiva política de privacidade e os termos de uso antes de fornecer 

quaisquer informações. 

Esta Política de Privacidade poderá sofrer aprimoramentos esporádicos, sendo 

que a versão atual estará sempre disponível nos Softwares para consulta periódica do 

Usuário. O acesso e a utilização dos Softwares após qualquer alteração desta Política 

de Privacidade constituem aceitação de referidas alterações pelo Usuário. Eventual 

alteração que reduza os direitos do Usuário dependerá de novo consentimento expresso 

deste. 

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados faz referência ao documento 

registrado em cartório na data 08/09/2015. 


