New Cash Serviços Digitais e Intermediações de Negócios LTDA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A NEW CASH tem o compromisso de proteger e respeitar a privacidade de seus
usuários. Por isso estabelece, através de sua Política de Privacidade, as regras referentes
à coleta, utilização, proteção e divulgação de informações pessoais de seus usuários, que
acessam e utilizam os serviços oferecidos nos Termos e Condições de Uso, aceitos pelo
usuário.
Esta Política de Privacidade integra os Termos e Condições na forma de anexo.
1. DO ACEITE E DAS ALTERAÇÕES
1.1. Ao aceitar os Termos e Condições, o usuário declara expressamente que leu,
entendeu e compreendeu todas as informações lá disponíveis, bem como todos os
direitos e obrigações determinados na presente Política de Privacidade, concordando
que se sujeita a todas as disposições do presente instrumento.
1.2. A NEW CASH recomenda a verificação periódica desta Política de Privacidade,
que poderá ser alterada a qualquer momento, pois está sujeita a constantes melhorias e
aprimoramentos.
1.3. Todas as alterações desta Política de Privacidade serão disponibilizadas aos
usuários em sua área privada, bem como estarão disponíveis na página inicial da
plataforma New Cash para todos os interessados e o público em geral.
2. DA COLETA E UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
2.1. As informações conhecidas por cada uma das partes deste instrumento somente
poderão ser utilizadas para os fins dos serviços ora ofertados pela New CASH, sendo
estas informações estritamente confidenciais.
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2.2. As Informações Confidenciais são aquelas indicadas como confidenciais por uma
das partes ou que, pelo bom senso, devam ser consideradas confidenciais em vista da
natureza das informações, assim especialmente consideradas aquelas em relação aos
dados pessoais fornecidos pelo usuário no momento do seu cadastro na plataforma e que
serão utilizados para fins da presente Política de Privacidade.
2.3. Concordam as partes em proteger o sigilo das Informações Confidenciais da outra
Parte, da mesma forma como atua na proteção do sigilo de suas próprias informações
exclusivas e confidenciais do mesmo tipo.
2.4. A NEW CASH coletará suas informações pessoas, com o intuito de identificar os
usuários, sempre que estes se cadastrarem na plataforma ou fizerem qualquer tipo de
contato com a NEW CASH, para fins de atendimento e utilização dos serviços.
2.5. Os usuários sempre serão informados sobre os dados que serão coletados, ficando a
seu exclusivo critério fornecêlos ou não, dandolhes ciência das consequências de cada
decisão.
2.6. Todas as informações coletadas dos usuários e que trafegam pela internet estarão
sujeitas à criptografia, a fim de garantir a segurança dessas informações.
2.7. O usuário confirma e garante a veracidade e exatidão dos dados pessoais que
fornecer à NEW CASH, assumindo a responsabilidade caso os mesmos não sejam
exatos. Ainda, é de total responsabilidade dos usuários manter atualizados seus dados
cadastrais e pessoais, para os devidos fins de manutenção do sistema.
2.9. As informações serão utilizadas pela NEW CASH, para permitir aos usuários abrir
sua “conta” na plataforma e utilizarse de todos os serviços oferecidos nos Termos e
Condições. Também, poderá a New CASH utilizar as informações de seus usuários para
implementação de serviços e melhorias identificadas ou solicitadas pelos usuários, além
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de buscar melhorar a qualidade dos serviços em favor dos usuários e proteger os seus
interesses recíprocos.
2.10. A NEW CASH poderá, ainda, utilizar as informações de seus usuários para: a)
fornecer mais segurança e confiabilidade aos seus usuários, fornecendolhes o suporte
solicitado aos serviços; b) resolver disputas e solucionar problemas; c) evitar atividades
potencialmente proibidas, ilegais ou de qualquer forma em desacordo com a legislação
vigente, conforme as Regras de Compliance estabelecidas pela NEW CASH; d) fazer
cumprir os Termos e Condições; e) fornecer ao usuário uma experiência de marketing
exclusiva, de acordo com seus usos e expectativas, além de ofertas, promoções e
atualizações de seus serviço.
2.11. Poderá a NEW CASH, ainda, utilizar as informações de seus usuários com
finalidades específicas à promoção de Marketing, Estatísticas e Comunicação entre a
plataforma e seus usuários.
2.12. As informações coletadas dos usuários são de acesso exclusivo e restrito aos
funcionários e pessoas autorizadas para esta finalidade. Aqueles que se utilizarem
indevidamente de informações, ferindo esta política de privacidade, estarão sujeitos às
penalidades previstas na Lei vigente.
2.13. Os dados e informações dos usuários, bem como suas atividades na plataforma,
também poderão ser compartilhados com demais empresas em caso de reorganização
societária e para atender solicitações judiciais, de agências reguladoras e/ou órgãos do
governo e para instruir processos investigativos nacionais ou de cooperação
internacional.
3. DA ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES
3.1. Aos usuários, cumpre a obrigação de manter suas informações atualizadas, podendo
a qualquer tempo as revisar e alterálas, se o caso. No caso de término da relação entre
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as partes, poderá o usuário solicitar a exclusão dos seus dados e informações
diretamente à NEW CASH que, no prazo de 30 dias, adotará as medidas e
procedimentos cabíveis para concretizar o procedimento de exclusão.
3.2. Inobstante à exclusão dos dados do USUÁRIO, a NEW CASH reservase ao direito
de armazenar os dados das transações, operações e serviços utilizados pelo USUÁRIO,
pelo prazo de 10 (dez) anos, preconizado no art. 205 do Código Civil, como forma de
garantir a segurança empresarial, resguardando direitos e prevenindo responsabilidades
futuras em relação às suas operações.
4. OUTRAS DISPOSIÇÕES
4.1. A NEW CASH poderá ceder os direitos previstos nesta Política de Privacidade, no
todo ou em parte, independentemente de qualquer aviso ou notificação aos seus
usuários, nos casos de alterações societárias internas, respeitadas a legislação vigente à
época e as demais normas aplicáveis aos termos desta Política de Privacidade.
4.2. A plataforma se reserva no direito de manter informações pelo período que
entender necessário, justificadamente, para o bom cumprimento de seus negócios e
atendimento às regulamentações vigentes, mesmo após o encerramento da conta do
usuário.
4.3. A tolerância das Partes em relação ao descumprimento de qualquer uma das
obrigações assumidas nesta política de privacidade não implicará, sob nenhuma
hipótese, em novação ou renúncia de direito, podendo exigir, a qualquer tempo, o fiel e
cabal cumprimento desta Política de Privacidade.
4.4. A presente política de privacidade vincula as Partes e seus sucessores a qualquer
título.
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4.5. A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude de decisão
judicial, de alguma cláusula, não afetará a validade das demais cláusulas desta política
de privacidade, que permanecerá válido e executável conforme seus termos.
4.6. Todas as dúvidas dos usuários poderão ser encaminhadas para o email:
sac@NEWC.com.br e serão respondidas em breve.
4.7. As Partes elegem o foro da comarca da cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo,
para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente Política de Privacidade,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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