POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INTRODUÇÃO
Um dos pilares da BM NEGÓCIOS (“Controladora”) é o respeito com a
privacidade do cliente. O objetivo deste documento é deixar transparente
quais dados pessoais são tratados em nossa plataforma e em serviços
oferecidos através do Aplicativo BM Corporate (“BMC”), criando assim um
relacionamento mais transparente e que traga confiança ao nosso ativo mais
precioso: você.
Para que possamos oferecer nossos produtos e serviços com a melhor
qualidade possível, precisamos, antes, tratar alguns dados sobre você.
Informamos que caso não concorde com a política de privacidade da BM
NEGÓCIOS, você não deve baixar nossos materiais nem utilizar quaisquer
de nossos serviços e/ou produtos.
2. TRATAMENTO DE DADOS
Para que você tenha uma melhor experiência em nossa plataforma, coletamos
dados pessoais de nossos clientes/usuários da plataforma, como, por
exemplo, mas não se limitando, a nome completo, data de nascimento e-mail,
telefone e CPF, através do preenchimento do cadastro. Alguns dados serão
utilizados, pelo usuário, para o login em nossa plataforma e para acesso aos
produtos e serviços fornecidos pela BM NEGÓCIOS.
Coletamos dados pessoais, como nome, telefone, e-mail, entre outros– via
preenchimento do cadastro.
Tratamos dados não identificados (“dados anônimos”), como sua localização
geográfica aproximada, sua solicitação na web, tipo de navegador, idioma do
navegador, páginas da web que você visita antes ou depois de visitado o
nosso site ou usando o APP, URLs, tipo de plataforma, números de clique,
páginas de destino, páginas vistas e a ordem dessas páginas e o tempo gasto
nas páginas.
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O tratamento de dados é realizado para as seguintes finalidades:
- Fornecer, personalizar e aprimorar nossa plataforma;
- Fornecer mensuração, análises e outros serviços comerciais;
- Promover segurança e integridade.
Nas hipóteses desta Política, fica, desde já, declarado expressamente o
legítimo interesse da BM NEGÓCIOS no tratamento de dados, haja visto que
os dados tratados são essenciais para o funcionamento da plataforma e para
desenvolvimento do modelo de negócio da Controladora, nos termos do art.
7º, IX, da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD).
3. SOLICITAÇÕES DO USUÁRIO
Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca do tratamento de dados
realizados pela Controladora, o usuário deverá encaminhar uma solicitação,
via e-mail, para o endereço suporte@bmcorporate.com.br, solicitando quais
informações necessita e o motivo da solicitação.
A BM NEGÓCIOS fornecerá as resposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da data do recebimento da solicitação, declarando quais
dados foram tratados, o motivo do tratamento e as demais solicitações
enviadas pelo usuário, resguardados os segredos comercial, industrial e
intelectual, nos termos do art. 19, da LGPD.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
As Partes declaram que detêm todos os direitos necessários à formalização
desta política, assumindo, a tal respeito, toda a responsabilidade por seus
atos.
As Partes garantem, para todos os fins e efeitos, que cumprem os padrões de
seu setor e/ou segmento de mercado e atua em conformidade com a
legislação brasileira.
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As Partes se obrigam por si, seus herdeiros e/ou sucessores ao fiel
cumprimento do aqui estipulado. Os direitos aqui previstos não poderão ser
cedidos sem o consentimento prévio e por escrito da outra Parte.
A eventual invalidação, nulidade ou não exequibilidade de qualquer
dispositivo contratual não afetará as demais disposições deste instrumento, as
quais continuarão válidas e exequíveis.
Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das Partes em exigir o fiel
cumprimento dos Termos e Condições deste instrumento não constituirá
novação, perdão ou renúncia, nem afetará o direito da Parte de exigir seu
cumprimento a qualquer tempo.
As Partes envolvidas reconhecem que não é de responsabilidade da BM
NEGÓCIOS qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos pelo Usuário em razão
de falhas na internet, no sistema ou no servidor, decorrentes de terceiros,
incluindo condutas maliciosa tais como ransonware, defacement, phishing,
vírus ou caso fortuito e/ou força maior.
A BM NEGÓCIOS protege todos os dados pessoais do usuário utilizando
rigorosos padrões de segurança, cuidado técnico considerando a tecnologia
atual. O usuário reconhece que não pode haver expectativa quanto a
segurança total na Internet contra invasão de websites ou outros atos
irregulares.
É reservado o direito da BM NEGÓCIOS em fornecer os dados e informações
do usuário, bem como de todo o sistema utilizado na plataforma web e/ou
mobile, para sua equipe técnica, podendo ser formada por funcionários da
BM NEGÓCIOS e/ou por empresa terceirizada, nos quais serão responsáveis
por administrar a segurança e confiabilidade da plataforma web e/ou mobile
e dos dados dos usuário.
Todos os integrantes da equipe técnica, sejam funcionários ou empresa
terceirizada, firmaram termo de confidencialidade, declarando que se
obrigam a manter sob absoluto sigilo todas as informações comerciais,
contábeis, financeiras, administrativas, tecnológicas, infraestruturais, técnicas,
ou seja, quaisquer dados revelados mutuamente em decorrência da
manutenção do funcionamento e segurança da plataforma, abstendo-se de
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utilizá-las em proveito próprio ou de terceiros, comprometendo-se a zelar para
que seus sócios, funcionários com vínculo empregatício e terceiros de sua
confiança, informados dessa obrigação, também o façam.
Todas as informações pessoais fornecidas a BM NEGÓCIOS são tratadas de
modo ético e seguindo as leis, dentre elas a Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei 13.709/18), Lei de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Lei no
9.613/98 e alterações).
Qualquer alteração nesta política será informada ao usuário por meio das
informações fornecidas no cadastro, sendo assim de suma importância que
elas estejam sempre atualizadas.
A BM NEGÓCIOS se reserva o direito de modificar a qualquer momento, de
forma unilateral, a presente Política de Privacidade. Os novos termos entrarão
em vigor após 5 (cinco) dias contados de sua publicação na plataforma web
e/ou mobile.
5. LEI APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO
Estes Política de Privacidade regidos pelas Leis do Brasil. Para todas as
controvérsias e questões relacionadas e esta Política, as Partes elegem o foro
da Comarca de Sorocaba/SP para dirimir quaisquer discussões.
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