Política de Privacidade paySmart® Capture
Essa Política de Privacidade foi criada com o objetivo de documentar como a paySmart trata
questões relacionadas à segurança e privacidade de usuários na plataforma paySmart®
Capture e está disponível eletronicamente no endereço internet
https://paysmart.com.br/capture
Esta Política contém condições gerais de coleta, armazenamento, utilização e divulgação de
dados de usuários da plataforma paySmart® Capture, gerida pela empresa PAYSMART
PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Manoelito de Ornellas, 55, cj. 1303, CEP 90110-230,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.182.839/0001-74, doravante denominada “PAYSMART”.

1. PROTEÇÃO DOS DADOS

A PAYSMART se compromete a tomar todas as medidas cabíveis para proteger os dados
dos seus usuários, incluindo lojistas que utilizem o aplicativo paySmart® Capture e
consumidores que paguem por produtos e serviços por meio da plataforma paySmart®.
A PAYSMART armazena dados pessoais, incluindo Nome, CPF, Nome Fantasia, CNPJ,
endereço, número de telefone celular, número de telefone fixo e endereço de e-mail, para
fins de verificação e notificação dos usuários. Além disso, a PAYSMART pode armazenar
dados das transações realizadas (valor, código de estabelecimento, data e hora),
coordenadas GPS e outros dados coletados dos sensores dos dispositivos móveis do cliente.
Dados pessoais dos usuários são armazenados com rígidos padrões de segurança e
confidencialidade, processos auditáveis e residem em ambientes criptografados e
protegidos por dispositivos HSM (“Hardware Security Module”).

2. DIVULGAÇÃO DE DADOS

A PAYSMART poderá divulgar informações de usuários a seus controladores, controlados,
subsidiárias e subcontratadas, mas exige que todos eles também mantenham a
confidencialidade dos dados e respeitem essa mesma Política de Privacidade.
A PAYSMART poderá divulgar informações de usuários a parceiros comerciais para fins de
campanhas de marketing, estatísticas e controle. A PAYSMART, entretanto, exige dos
parceiros que também se comprometam com os mesmos termos dessa Política de
Privacidade e que mantenham uma opção que permita ao cliente deixar de receber
comunicações daquele parceiro.
Na hipótese de que informações de usuários tenham que ser divulgadas em razão de
cumprimento de lei ou determinação judicial, tais informações devem ser reveladas nos
estritos termos e limites requeridos para sua divulgação e esse processo será imediatamente
comunicado aos usuários afetados.

3. TRANSPARÊNCIA

Os usuários do aplicativo paySmart® Capture terão sempre acesso ao conteúdo das
informações cadastrais que a PAYSMART estiver armazenando. No caso do Aplicativo
paySmart® Capture, o usuário pode verificar essas informações no menu “Configurações”
ao clicar na opção “Dados da empresa”.

4. CANCELAMENTO

Os usuários do aplicativo paySmart® Capture poderão, a qualquer tempo, optar por
cancelar o seu acesso ao sistema e solicitar a remoção de todos os dados armazenados
pela PAYSMART. Nesse caso, a PAYSMART irá, em até 24 (vinte e quatro) horas úteis,
remover os dados das bases de dados de produção. O cancelamento irá impedir que o
usuário receba futuros pagamentos através do Aplicativo paySmart® Capture.

5. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DE USO

Essa Política de Privacidade é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços entre a
PAYSMART e seus usuários, disponível no endereço Internet
https://paysmart.com.br/capture e não deve ser lido ou interpretado como um instrumento
autônomo.

