POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA E TERMO
DE USO DO APLICATIVO DO CARTÃO NALIN

A Política de Privacidade e de Segurança e Termo de Uso do Cartão
Nalin tem o compromisso de proteger as informações fornecidas
pelos titulares e adicionais do cartão de crédito nalin, usuários deste
Aplicativo, bem como regulamentar o Uso desta Aplicação de
Internet.
A Política de Privacidade e de Segurança do Cartão Nalin esclarece
as condições gerais de coleta, uso, armazenamento, tratamento e
proteção de dados de seus usuários, de acordo com a Lei
12.965/2014.
Para utilização da Aplicação do Cartão Nalin, o usuário deve
concordar com a presente Política de Privacidade e Segurança
e Termo de Uso antes de realizar o seu cadastro, motivo pelo
qual recomenda-se a leitura atenta do termo abaixo antes de
aceitá-lo:
1- Inicialmente, o usuário deverá aceitar a Política de Privacidade e
Segurança e Termo de Uso da Aplicação e, em seguida, realizar um
cadastro contendo os seguintes dados: CPF, endereço eletrônico,
telefone celular e senha.
2- O usuário se responsabiliza pela veracidade das informações que
fornecer em seu cadastro;
3- O usuário poderá alterar os seus dados cadastrais a qualquer
tempo, através do painel de configurações;
4- A coleta de informações tem as seguintes finalidades:
a) Autenticar o acesso do usuário e, assim, impedir o uso
impróprio ou ilícito do Aplicativo;
b) Notificar o usuário sobre o uso impróprio do Aplicativo;
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c) Garantir o fornecimento de informações precisas e corretas
para o usuário, tais como: a) data de vencimento da fatura; b)
valor mínimo e máximo da fatura; c) código de barras da
fatura para pagamento; d) melhor dia de compra; e) limite
total concedido; f) limite disponível; g) limite comprometido;
h) limite extra e sua validade;
d) Informar aos usuários sobre serviços e eventuais alterações na
Política de Privacidade e Segurança e Termo de Uso do
Aplicativo ou, ainda, sobre eventuais alterações no estado de
sua conta;
e) Divulgar ações promocionais do Cartão Nalin, das Lojas Nalin
e do Nalin Shopping;
f) Divulgar ações promocionais de empresas parceiras, tais
como: Capemisa e Sempre Odonto, dentre outras, desde que
as mesmas possuam Política de Privacidade e Segurança
similar a essa;
g) Apurar a eficácia de ações promocionais, bem como apurar
dados estatísticos.
5-Fica o usuário ciente que o Aplicativo coleta também as suas
seguintes informações: a) Identificador de publicidade do
dispositivo utilizado; b) modelo do aparelho utilizado; c) plataforma
(IOS ou Android) utilizada; d) data e hora do cadastro no
Aplicativo; e) data e hora do último acesso; f) informações
referentes a sua localização; g) Identificador do cliente junto a
processadora do Cartão Nalin e h) senha do Aplicativo criada pelo
usuário, sendo esta última armazenada com criptografia.
6- Os dados confidenciais do usuário coletados não serão
divulgados no Aplicativo ou para terceiros, salvo em caso de ordem
judicial, solicitação do Ministério Público ou de autoridade policial
ou administrativa, de acordo com o disposto no artigo 15, § 3º da
Lei 12.965/2014;
7-Os dados coletados pelo Aplicativo são armazenados em local
restrito dentro do sistema de banco de dados do Cartão Nalin,
protegido com sistema de segurança elevada, com uso de
criptografia;
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8-Os dados do usuário coletados e armazenados poderão ser
utilizados para o envio de mensagens automáticas com notificação
sobre: a) recebimento de ofertas, produtos e serviços relacionados
ao Cartão Nalin; b) débito oriundo do Cartão Nalin; c) data de
vencimento da fatura; d) valor mínimo e valor máximo da fatura; e)
código de barras da fatura para pagamento; f) melhor dia de
compra; g) limite total concedido; h) limite disponível; i) limite
comprometido; j) limite extra e sua validade;
9-O usuário CONSENTE que seus dados sejam compostos
também com informações sobre a forma como navega nos sites,
plataformas e Aplicações de Internet do Cartão Nalin, Lojas Nalin e
Nalin Shopping ou, ainda, em sites e plataformas externas
disponibilizadas por parceiros e que estejam relacionadas ao seu
navegador ou conta de usuário;
10-Os dados do usuário são utilizados para análise e segmentação do
perfil do cliente Cartão Nalin;
11-O perfil do usuário será compartilhado de forma parcial (ou seja,
o compartilhamento será apenas dos seguintes dados: nome,
telefone, endereço eletrônico e identificador do dispositivo) com as
empresas do Grupo Nalin, quais sejam: 1) A Credit Administradora
de Cartões de Crédito Ltda; 2) VLN Confecções Ltda, RSG
Confecções Ltda, LNG 10 Confecções Ltda (todas com nome
fantasia Lojas Nalin) e 3) NNG Confecções Ltda, AJN Confecções
Ltda, ABM Vestuários Ltda (todas com nome fantasia Nalin
Shopping) ou, de maneira total ou parcial, mediante autorização do
usuário ou, ainda, em cumprimento a ordem judicial ou de
autoridade policial;
12-Caso haja terceirização da prestação do serviço de
armazenamento e tratamento dos dados dos usuários, a empresa
contratada se obrigará contratualmente a garantir a
confidencialidade e segurança das informações coletadas e
armazenadas por esse Aplicativo;
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13-O usuário poderá receber mensagens com links de empresas
parceiras,
tais
como:
‘www.lojasnalin.com.br’,‘www.nalinshopping.com.br’,www.capemisa
.com.br’, ‘www.sempreodonto.com.br’ a fim de melhor informar o
usuário sobre campanhas promocionais relativas ao cartão nalin
vigentes e sobre produtos vinculados ao Cartão Nalin e, ainda, para
divulgar e/ou comercializar produtos e serviços próprios dessas
empresas, sendo certo que a Acredit Administradora de Cartões de
Crédito Ltda não será responsável pelas informações, produtos e
serviços divulgados e comercializados nesses links, não podendo,
pois, responder por eventuais danos daí decorrentes;
14-O usuário poderá CANCELAR a publicidade com oferta de
produtos e serviços, a qualquer momento, através da seleção da
opção ‘desativar publicidade com base em interesses’ ou ‘desativar a
personalização de anúncios’;
15-O usuário assume a responsabilidade pelo uso inadequado do seu
login e senha, comprometendo-se, desta forma, a NÃO fornecê-los
para terceiro(s);
16- A Acredit Administradora de Cartões de Crédito Ltda
(Administradora do Cartão Nalin) não se responsabiliza pelo uso
indevido de informações publicadas por usuários ou por fraudes
decorrentes da violação de senhas;
17-As informações coletadas por meio desse Aplicativo são
armazenadas e tratadas de forma segura e sigilosa;
18-O usuário fica ciente de que, apesar da adoção das melhores
técnicas para assegurar a segurança e a confidencialidade das
informações aqui fornecidas, nenhum sistema de segurança na
Internet confere garantia absoluta contra ações externas indesejadas,
de modo que cabe ao usuário decidir pelo uso ou não do
Aplicativo nessas condições;
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19-O funcionamento desta Aplicação se dará por prazo
indeterminado, podendo ser suspenso ou encerrado a qualquer
momento e sem necessidade de aviso prévio;
20-A presente Política de Privacidade e Segurança pode ser
modificada a qualquer tempo e o usuário será informado por essa
Aplicação e também pelo site ‘wwww.cartaonalin.com.br’ de maneira
destacada. A versão anterior da Política de Privacidade também
ficará disponível nos mesmos canais.
21-A empresa A Credit Administradora de Cartões de Crédito Ltda
(administradora do cartão nalin), inscrita no CNPJ sob o nº
16.783.940/0001-34, com sede na Rua Dr. Siqueira, nº 67, sala 204,
centro, Magé, Rio de Janeiro, Cep 25.900-094 declara observar toda
a legislação em vigor aplicável ao caso em tela;
22- Qualquer controvérsia relacionada a esta Política de Privacidade
e Segurança será dirimida pelo Juízo competente da Comarca de
Magé/RJ.
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