
Política de Privacidade 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Eu Amo Comprar respeita a privacidade de cada usuário que acessa seu(s) site(s) e, 
consequentemente, se compromete a proteger clientes atuais e potenciais, candidatos e 
visitantes. A política de privacidade aqui apresentada (a “Política de Privacidade”) descreve 
o processo de coleta, armazenamento, proteção e distribuição de informações dos clientes 
adquiridas pela empresa. 

 

2. SEU CONSENTIMENTO 

AO ACESSAR O SITE E/OU USAR O MESMO, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS E 
CONDIÇÕES DISPOSTOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, INCLUINDO A COLETA E O 
PROCESSAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS (CONFORME DEFINIDO ABAIXO). SE 
VOCÊ DISCORDAR DE QUALQUER TERMO AQUI DISPOSTO, VOCÊ NÃO PODE USAR O SITE. 

 

3. COMO COLETAMOS DADOS PESSOAIS 

Informações coletadas a partir da sua atividade na plataforma Eu Amo Comprar 

Quando você entra no site da Eu Amo Comprar, a Empresa 
automaticamente começa a coletar dados gerais, incluindo (porém não 
limitado a): 

 

 Cabeçalhos HTTP 

 Endereço de Protocolo da Internet (IP) 

 Cookies 

 Web beacons e pixel tags 

 Dados de impressão digital do navegador 

 Dados de configurações de software e hardware 

 Data e hora de acesso ao site e aos serviços 

 Dados de localização geográfica 

 Outros tipos de informações pessoais necessárias para 
processamento conforme as condições do site 

 

Nós usaremos as informações que coletamos sobre 
você para: 

 

 Criar e manter sua conta; 
 Permitir que você entre na Eu Amo Comprar; 
 Entrar em contato com você sobre sua conta e/ou os serviços que a Eu 

Amo Comprar oferece. 



 Gerenciar nossas relações de marketing. 

Estas incluem, sem limitação: 

 Saber sobre seus interesses e preferências para lhe contactar com 
informações que sejam relevantes para você, além de ajudar-nos a 
direcionar comunicações de marketing e publicidade, de modo que estas 
sejam mais relevantes para você. 

 Usar seus detalhes pseudonimizados para mostrar a você publicidade em 
plataformas de mídias sociais, tais como Facebook, ou por meio de 
qualquer outra publicidade de terceiros que possa aparecer em outros 
sites que você usa. As informações compartilhadas com essas plataformas 
são pseudonimizadas para proteger seus dados pessoais. 

 Analisar e melhorar continuamente o site e nossos serviços e nos ajudar a 
testar versões-piloto do site internamente, a fim de desenvolver novas 
funcionalidades e assegurar o funcionamento eficiente dos serviços da Eu 
Amo Comprar. 

 Detectar e reduzir riscos de fraude e crédito. 

 

Informações coletadas a partir da sua Área Pessoal no 
site da Eu Amo Comprar 

Quando você cadastra uma conta real e/ou de demonstração junto à Eu Amo Comprar, a 
Empresa coleta os dados dos seguintes tipos: 

 

 Informações pessoais que você fornece para cumprir com os termos e 
condições da Empresa, tais como seu nome, número de telefone, idade, 
endereço físico e endereço de e-mail 

 Informações de pagamento 
 Informações do documento de identificação (passaporte ou carteira de 

identidade) 

 
Nós usaremos as informações que coletamos sobre você para: 

 
 Verificar sua identidade e fazer averiguações as quais somos obrigados a 

fazer pelas leis e regulamentações aplicáveis; 
 Entrar em contato com você sobre assuntos relacionados à sua conta, 

incluindo, sem limitações, pedir informações e/ou documentação 
adicionais; 

 Adaptar a você os produtos e serviços oferecidos pelo site, incluindo, sem 
limitações: a realização de qualquer avaliação de adequação e 
propriedade para usar nossos serviços e/ou produtos (por exemplo, por e-
mail, notificações push, mensagens de texto e canais de mensagem 
online) para que possamos lhe enviar notícias da Eu Amo Comprar, 
detalhes sobre novas funcionalidades e conteúdo disponível na Eu Amo 
Comprar, ofertas especiais, anúncios promocionais, pesquisas com 
consumidores e lhe assistir com pedidos operacionais, tais como pedidos 
de recuperação de senha. Por favor, veja a seção "notificações por e-mail" 



dos ajustes deste perfil para saber como definir ou alterar suas 
preferências de comunicação. 

 Avaliar seu risco de crédito; 
 Avaliar seu score de risco conforme os parâmetros determinados pela Eu 

Amo Comprar; 
 Manter registros administrativos relacionados ao nosso negócio; 
 Configurar medidas de segurança para proteger sua conta, incluindo, sem 

limitações, realizar a autenticação de duas etapas; 
 Fornecer notícias relacionadas à sua conta, atualizações gerais, 

atualizações de mercado e outros materiais de marketing. 

 

4. COMO PODEMOS COMPARTILHAR SUAS 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

A Empresa pode publicar as informações pessoais que temos sobre você 
para: 

 
 As empresas do nosso grupo e filiados; 
 Provedores de serviços da Eu Amo Comprar, incluindo empresas de 

hospedagem em TI; 
 Bancos, outras instituições financeiras e agências de referência de crédito; 
 Provedores de serviços de pagamento; 
 Empresas terceiras, caso a Eu Amo Comprar esteja envolvida em uma 

transação corporativa, tal como uma fusão real ou potencial, joint 
venture, consolidação ou venda de ativos; 

 Consultores profissionais como advogados, contadores, auditores, 
profissionais financeiros e de outras áreas; 

 Autoridades regulatórias, inclusive autoridades fiscais; 

 Agências policiais, cortes e outros tribunais relevantes. 

 


