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1 – Visão Geral

Este documento visa dar ciência aos Usuários de serviços, clientes e 
parceiros da Pay2 como seus dados pessoais serão tratados e protegidos em
conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), pela Pay2 enquanto Controladora.

Prezado(a) Usu,rio(a), 

Somos comprometidos com a sua privacidade! 

Para a Pay2 a privacidade, a seguran�a da informa�ão, a prote�ão de dados e 

seu tratamento de forma ética, transparente, segura e respons,vel, são valores 

primordiais.



Esta Pol9tica de Privacidade se aplica a todos os servi�os prestados pela PAY2 

SOLUÇÕES AVANÇADAS EM PAGAMENTOS, razão social (DEVLOPS - SOLUÇÕES 

AVANÇADAS EM E-COMMERCE LTDA), inscrita no CNPJ/MF sob o no 

11.592.424/0001-09, com sede na RUA WITERLEY DUARTE, JARDIM SANTA 

MADRE, na cidade de SOROCABA, estado de São Paulo, CEP:18079-679 (“Pay2”), 

em parceria com a FLAGSHIP INSTITUIÇLO DE PAGAMENTO LTDA. 

(“FLAGSHIP”), inscrita no CNPJ sob o no 23.114.447/0001-97, com sede na Rua 

Cardeal Arcoverde, 2365, conjunto 12, Bairro Pinheiros, CEP 05.407-003, na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“Institui�ão de Pagamento”). 

A Pay2 disponibiliza em sua plataforma ou em seu aplicativo para dispositivos mMveis 

(todos de responsabilidade e titularidade da Pay2) ao USUNRIO para a utiliza�ão das 

funcionalidades e realiza�ão de Transa��es via e-commerce (loja virtual) ou link de 

pagamento. 

A Pay2 e a Institui�ão de Pagamento FLAGSHIP INSTITUIÇLO DE PAGAMENTOS 

LTDA. (“FLAGSHIP”), inscrita no CNPJ sob o no 23.114.447/0001-97, �rmaram em 

12/01/2021, o Contrato de Parceria (“Contrato”), para a presta�ão de servi�os de 

Pagamento Online e E-commerce com os Clientes por ela indicada. 

A presente Pol9tica tem o objetivo de informar, de forma clara e completa, sobre 

como haver, o Tratamento das Informa��es Pessoais do USUNRIO, em 

decorrPncia da utiliza�ão dos servi�os prestados pela Pay2 e em conjunto com a

Institui�ão de Pagamento. 

A Pay2 divulga sua Pol9tica para proteger a privacidade do USUNRIO, garantindo

que o Tratamento das Informa��es Pessoais servir, apenas para possibilitar a 

presta�ão dos servi�os. 

Ao utilizar os servi�os da Pay2 e da Institui�ão de Pagamento, o USUNRIO 

declara-se ciente desta Pol9tica e d, expresso consentimento para o Tratamento

de suas Informa��es Pessoais pela Institui�ão de Pagamento e/ou pela Pay2, 

conforme aplic,vel. Caso o USUNRIO não concorde com o Tratamento de suas 

Informa��es Pessoais, na forma prevista nesta Pol9tica, dever, se abster de 

utilizar os servi�os da Pay2. 

Caso o USUNRIO seja pessoa jur9dica, algumas condi��es previstas nesta Pol9tica

poderão não ser aplic,veis, nos termos da Lei 13.709/2018. 



Para maiores informa��es e regras de utiliza�ão dos servi�os prestados pela 

Institui�ão de Pagamento ou pela Pay2, o USUNRIO deve consultar o Contrato. 

1.1. De/niç0es 

1.1.1. Sem preju9zo de outras de�ni��es constantes nesta Pol9tica, as palavras e 

express�es abaixo indicadas, sempre que utilizadas pela primeira letra 

maiúscula, terão as seguintes de�ni��es:

“Contrato”: Termos e Condi��es de Uso da Plataforma, que é um contrato 

eletrSnico dispon9vel em https://pay2.com.br/Contrato_de_Adesao_Pay2.  pdf  , que

regula as regras, condi��es e limites dos servi�os a serem prestados pela Pay2 e 

pela Institui�ão de Pagamento ao USUNRIO em razão da utiliza�ão do Sistema 

de Pagamentos, incluindo a abertura de Conta de Pagamento e movimenta�ão 

de recursos. 

“Dados de Uso Técnico”: informa��es que a Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento,

conforme o caso, tratar em razão da utiliza�ão de dispositivo celular, 

computador ou outro dispositivo que o USUNRIO utilizar para acessar o Sistema 

de Pagamentos. Os Dados de Uso Técnico mostram como o USUNRIO utiliza o 

servi�o prestado pela Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento, incluindo o endere�o

IP, estat9sticas sobre como as p,ginas são carregadas ou visualizadas, os sites 

que o USUNRIO visitou e informa��es de navega�ão coletadas por meio de 

cookies ou tecnologia semelhante. 

“Informa��es do Dispositivo”: dados que podem ser coletados 

automaticamente de qualquer dispositivo utilizado para acessar o Sistema de 

Pagamentos. Essas informa��es podem incluir, mas sem limita�ão, o tipo de 

dispositivo, conex�es de rede do dispositivo, nome do dispositivo, endere�o IP 

do dispositivo, informa��es sobre o navegador do dispositivo e a conexão de 

internet usada para acessar o Sistema de Pagamentos, Informa��es de 

Localiza�ão Geogr,�ca e informa��es sobre os aplicativos baixados no 

dispositivo. 

“Informa��es Pessoais”: informa��es pessoais que podem ser associadas a uma 

pessoa f9sica identi�cada ou identi�c,vel. Podem incluir nome de pessoa f9sica, 

�rma ou denomina�ão social de pessoa jur9dica, endere�o, número de telefone, 

e-mail, número da conta corrente ou poupan�a, data de nascimento, �lia�ão e 

número de documentos o�ciais (por exemplo, Carteira de Identidade - RG, 

passaporte, CPF/MF, CNPJ/MF, dentre outros). 

https://pay2.com.br/Contrato_de_Adesao_Pay2.pdf


“Localiza�ão Geogr,�ca”: informa��es que identi�cam a localiza�ão do 

USUNRIO mediante, por exemplo, coordenadas de latitude e longitude obtidas 

por GPS, Wi-Fi ou triangula�ão de localiza�ão celular. O Sistema de Pagamentos

pode solicitar permissão para compartilhar a localiza�ão atual do USUNRIO. Se o

USUNRIO não concordar com essa coleta das informa��es de Localiza�ão 

Geogr,�ca, o Sistema de Pagamentos pode não funcionar adequadamente. 

“Terceiros”: Entidades em que a FLAGSHIP ir, compartilhar os dados do 

USUNRIO para execu�ão do Contrato, podendo incluir, mas não se limitando a: 

Emissor do cartão, birS de consultas, processadores de pagamento e 

compensa�ão de boletos ou qualquer Mrgão regulador (BACEN, Receita Federal,

COAF) e etc. 

“Tratamento”: toda opera�ão realizada com as Informa��es Pessoais do 

USUNRIO, em razão da coleta, produ�ão, recep�ão, classi�ca�ão, utiliza�ão, 

acesso, reprodu�ão, transmissão, distribui�ão, processamento, arquivamento, 

armazenamento, elimina�ão, avalia�ão ou controle da informa�ão, modi�ca�ão, 

comunica�ão, transferPncia, difusão ou extra�ão. 

“USUNRIO”: pessoa jur9dica ou pessoa f9sica (incluindo representantes, 

mandat,rios ou prepostos autorizados para executar instru��es de pagamento) 

que fornece suas Informa��es Pessoais para Tratamento pela Pay2 e/ou 

Institui�ão de Pagamento, conforme o caso. 

2. Informaç0es Coletadas 

2.1. A Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento, conforme o caso, realiza o 

Tratamento das Informa��es Pessoais m9nimas, necess,rias para a utiliza�ão, 

pelo USUNRIO, do conjunto de servi�os prestados pela Pay2 e/ou Institui�ão de 

Pagamento, e que permitem a abertura de uma “Conta de Pagamento”, seu 

carregamento por uma das modalidades previstas no Contrato e a realiza�ão da

transferPncia de recursos (“Sistema de Pagamentos”).

2.2. Para o credenciamento ao Sistema de Pagamentos, o USUNRIO dever, 

disponibilizar as Informa��es Pessoais solicitadas no formul,rio de cadastro 

para que o USUNRIO possa ser devidamente identi�cado. O formul,rio de 



cadastro solicita apenas dados necess,rios para abertura de uma Conta de 

Pagamento e para a presta�ão dos servi�os oferecidos pela Pay2 e/ou Institui�ão

de Pagamento, conforme o caso.

2.3. As Informa��es Pessoais do USUNRIO poderão ser utilizadas pela Pay2 e/ou 

Institui�ão de Pagamento para a forma�ão de cadastro e banco de dados e para

aprimorar seus servi�os preservando-se a individualidade e identi�ca�ão do 

USUNRIO.

2.4. Com a �nalidade de prevenir fraudes e garantir a autenticidade das 

informa��es fornecidas, poderão ser solicitadas outras Informa��es Pessoais 

não contidas no formul,rio de cadastro, bem como o envio de documentos que 

permitam a con�rma�ão dos dados fornecidos pelo USUNRIO. Neste caso, a 

Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento entrar, em contato com USUNRIO 

diretamente. Essas informa��es e documentos adicionais poderão ser 

armazenados pela Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento enquanto o USUNRIO 

mantiver seu cadastro ativo.

2.5. A Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento solicitar, o preenchimento dos dados

�nanceiros dos USUNRIOS, necess,rios para realizar a abertura da Conta de 

Pagamento e transferPncia de recursos, limitados: (i) aos dados de identi�ca�ão 

de conta banc,ria de titularidade do USUNRIO, contendo nome e número da 

institui�ão banc,ria número de agPncia, número da conta corrente ou conta 

poupan�a; (ii) Vs informa��es sobre a transa�ão; e (iii) a outras informa��es 

associadas V transa�ão, como seu valor, Informa��es do Dispositivo, Dados de 

Uso Técnico e Localiza�ão Geogr,�ca.

2.6. A Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento poder, solicitar outros documentos e

informa��es que se fa�am necess,rios para a sua realiza�ão. Essas informa��es 

e documentos adicionais serão descartados imediatamente apMs a conclusão 

da transferPncia de recursos pelo USUNRIO.

2.6.1. A Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento, conforme o caso, poder, armazenar

as Informa��es Pessoais e demais informa��es do USUNRIO quando houver 

leg9timo interesse da Institui�ão de Pagamento e para o cumprimento de 

exigPncia legal ou emanada das autoridades competentes.

2.6.2. Se a Conta de Pagamento for encerrada, a Institui�ão de Pagamento 

poder, utilizar e divulgar as Informa��es Pessoais de acordo com essa Pol9tica, 



adotando medidas para manter anonimiz,veis as Informa��es Pessoais, de 

acordo com a legisla�ão vigente.

2.7. As Informa��es Pessoais são obtidas mediante solicita�ão clara ao USUNRIO 

e com a autoriza�ão expressa do USUNRIO (caso aplic,vel), quando da cria�ão 

do cadastro pelo USUNRIO, sendo processadas com a �nalidade de 

cumprimento dos servi�os oferecidos de acordo com o Contrato da Pay2 e/ou 

Institui�ão de Pagamento, conforme o caso. Ser, realizado o Tratamento de 

informa��es adicionais do USUNRIO apenas com base no interesse leg9timo da 

Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento.

2.8. Os websites e servi�os de internet da Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento, 

conforme aplic,vel, podem utilizar Informa��es do Dispositivo, Dados de Uso 

Técnico e Localiza�ão Geogr,�ca do USUNRIO.

2.8.1. Ainda, os websites e servi�os de internet da Pay2 e/ou Institui�ão de 

Pagamento podem utilizar cookies (arquivos gravados em seu computador 

para obter informa�ão de navega�ão dentro do website), para �m de 

con�rma�ão de identidade e aprimoramento de sua navega�ão. Caso o 

USUNRIO não concorde com sua utiliza�ão, poder, desabilitar o uso dessa 

fun�ão utilizando as op��es de seu browser.

3. Compartilhamento e utilização de Informaç0es Pessoais 

3.1. As Informa��es Pessoais do USUNRIO poderão ser utilizadas pela Pay2 e/ou 

Institui�ão de Pagamento para a forma�ão de cadastro e banco de dados 

mediante o Tratamento das Informa��es Pessoais, preservando-se a 

individualidade e identi�ca�ão do USUNRIO.

3.2. A �m de aprimorar seus servi�os, a Pay2, por meio da Institui�ão de 

Pagamento, poder, realizar o Tratamento das Informa��es do Dispositivo e 

Dados de Uso Técnico. Essas informa��es serão anonimizadas, ou seja, não 

possibilitarão a identi�ca�ão do USUNRIO em particular.

3.3. Para a presta�ão dos servi�os da Pay2, por meio da Institui�ão de 

Pagamento, as Informa��es Pessoais do USUNRIO serão compartilhadas pela 

Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento com outros USUNRIOS, por rede segura, 



restritivamente ao que for necess,rio para identi�car o USUNRIO e os dados da 

transa�ão realizada por meio do Sistema de Pagamentos.

3.4. As Informa��es Pessoais do USUNRIO também poderão ser compartilhadas 

pela Institui�ão de Pagamento com (i) terceiros contratados para prover 

servi�os de computa�ão, transferPncia de dados e hospedagem em nuvem, 

desde que esses terceiros guardem o mesmo padrão de privacidade e 

seguran�a aplicados pela Institui�ão de Pagamento e estejam contratualmente 

obrigados a não acessar o conteúdo, processar ou compartilhar as informa��es, 

exceto mediante ordens expressas da Institui�ão de Pagamento; (ii) para 

empresas do grupo da Institui�ão de Pagamento; (iii) aos prestadores de 

servi�os terceirizados da Institui�ão de Pagamento; e (iv) a institui��es 

�nanceiras. Esses terceiros somente poderão utilizar as Informa��es Pessoais 

para possibilitar a realiza�ão dos servi�os prestados pela Institui�ão de 

Pagamento.

3.5. A Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento poder, ser obrigada por lei ou por 

determina�ão das autoridades competentes a divulgar Informa��es Pessoais do

USUNRIO, pelo que desde j, o USUNRIO expressa seu consentimento.

3.5.1. As Informa��es Pessoais também poderão ser divulgadas: (i) para 

empresas do grupo da Institui�ão de Pagamento; (ii) aos prestadores de 

servi�os terceirizados da Institui�ão de Pagamento; e (iii) com institui��es 

�nanceiras. Esses terceiros somente poderão utilizar as Informa��es Pessoais 

para comercializar e oferecer produtos, de forma complementar aos servi�os 

prestados pela Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento.

3.6. Os dados das transferPncias de recursos e das Informa��es Pessoais 

poderão ser utilizados pela Institui�ão de Pagamento para elabora�ão de 

pesquisas e estat9sticas voltadas a analisar e�ciPncia de Sistema de 

Pagamentos, número de USUNRIOS, o valor total de débitos pagos, entre outros,

desde que tais Informa��es Pessoais sejam anonimizadas ou na forma de 

valores totais para a cria�ão de estat9sticas de modo a não identi�car o 

USUNRIO. As conclus�es e resultados dessas pesquisas poderão ser 

compartilhados ou divulgados pela Institui�ão de Pagamento a seu critério, 

visto que não contém Informa��es Pessoais.



3.7. A Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento, conforme o caso, ir, realizar o 

Tratamento das Informa��es Pessoais do USUNRIO, para operar o Sistema de 

Pagamentos e prestar os servi�os, nos casos a seguir:

(a) Para enviar ou solicitar pagamentos, informar o valor para uma Conta de 

Pagamento ou realizar a transferPncia entre Contas de Pagamento; 

(b) Autenticar o acesso do USUNRIO em sua Conta de Pagamento; 

(c) Comunicar-se com o USUNRIO sobre o cadastro, utiliza�ão do Sistema de 

Pagamentos ou servi�os; 

(d) Criar a conexão da Conta de Pagamento com outra conta ou plataforma de 

terceiros; 

(e) Realizar veri�ca��es de crédito e de reputa�ão �nanceira; 

(f) Manter as Informa��es Pessoais atualizadas e a Conta de Pagamento ativa; 

(g) Monitorar e analisar o comportamento do USUNRIO com rela�ão V utiliza�ão 

do Sistema de Pagamentos, dos servi�os e da Conta de Pagamento; 

(h) Realizar a veri�ca�ão da identidade do USUNRIO para gerenciar riscos e 

proteger o Sistema de Pagamentos, os servi�os e o USUNRIO contra fraudes. As 

ferramentas de riscos e preven�ão a fraudes irão utilizar as Informa��es 

Pessoais, Informa��es do Dispositivo, Dados de Uso Técnico e Localiza�ão 

Geogr,�ca; 

(i) Realizar e promover campanhas de marketing e aprimoramento dos servi�os 

ou da experiPncia de utiliza�ão do Sistema de Pagamentos; 

(j) Oferecer servi�os personalizados prestados por terceiros, inclusive mediante a

utiliza�ão de cookies; 

(k) Promover ofertas de produtos ou servi�os espec9�cos do local, se o USUNRIO 

optar por compartilhar suas informa��es de Localiza�ão Geogr,�ca, mediante a

disponibiliza�ão de anúncios, resultados de pesquisas e outros conteúdos 

personalizados; 

(l) Dar cumprimento Vs obriga��es previstas no Contrato, leis e normas 

aplic,veis; e 

(m) Sugerir conex�es entre o USUNRIO e terceiros, que o USUNRIO talvez 

conhe�a ou com terceiros que possam se interessar em realizar transa��es por 

meio do Sistema de Pagamentos.



3.8. Ressalvado o disposto nas cl,usulas acima, a Pay2 e/ou Institui�ão de 

Pagamento não divulga nem compartilha Informa��es Pessoais do USUNRIO 

com terceiros.

4. Publicidade  

4.1. O e-mail do USUNRIO informado no preenchimento do cadastro, ser, 

utilizado como meio de comunica�ão pela Pay2 e Institui�ão de Pagamento, 

apenas para o envio de informa��es a respeito do Sistema de Pagamentos, 

solicita�ão de documentos e de informa��es relacionadas com o cadastro.

4.2. O USUNRIO poder, optar por receber newsletter, materiais promocionais e 

de marketing quando do preenchimento do cadastro ou solicitar o 

cancelamento do envio de e-mails informativos mediante as op��es dispon9veis

no cadastro do USUNRIO. O processamento de informa��es pessoais 

necess,rias para isso se dar, mediante o consentimento do USUNRIO.

4.3. A Institui�ão de Pagamento não utiliza servi�os de terceiros para enviar e-

mails em seu nome. Se o USUNRIO receber e-mail que acredita não ter sido 

enviado pela Institui�ão de Pagamento, dever, se abster de adotar qualquer 

a�ão e entrar em contato imediatamente com a Institui�ão de Pagamento para 

con�rmar sua veracidade.

4.4. Tendo em vista a necessidade de compartilhamento de Informa��es 

Pessoais com terceiros, em rela�ão aos pagamentos realizados por meio do 

Sistema de Pagamentos, o USUNRIO est, ciente de que poder, receber 

Terceiros; mas que não poderão ser atribu9dos V Pay2 e/ou Institui�ão de 

Pagamento.

4.5. O USUNRIO declara-se ciente e de acordo que, para a veri�car a realiza�ão 

de qualquer transa�ão em sua Conta de Pagamento, assim como para 

consultar o carregamento, saldo e movimenta�ão de recursos na Conta de 

Pagamento, dever, sempre acessar a Plataforma e conferir as informa��es 

disponibilizadas pela Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento; não servindo como 

comprova�ão o mero recebimento de qualquer comunica�ão por outros meios 

de comunica�ão (incluindo e-mail, WhatsApp, telefone e SMS).



5. Armazenamento 

5.1. As Informa��es Pessoais coletadas pela Pay2 e Institui�ão de Pagamento são

armazenadas em servidores seguros com a utiliza�ão de medidas de seguran�a

de informa�ão constantemente atualizadas. As informa��es serão mantidas 

con�denciais e serão adotadas todas as medidas poss9veis contra perda, roubo, 

uso indevido, altera�ão e acesso não autorizado.

5.2. As Informa��es Pessoais relacionadas ao cadastro e movimenta�ão da 

Conta de Pagamento serão armazenadas enquanto o USUNRIO mantiver um 

cadastro ativo e utilizar os servi�os da Institui�ão de Pagamento.

5.2.1. As Informa��es Pessoais também poderão ser guardadas pela Institui�ão 

de Pagamento por até mais 05 (cinco) anos contados do encerramento da 

Conta de Pagamento, com a �nalidade espec9�ca de produ�ão de prova, caso 

necess,rio ou outro prazo que vier a ser determinado de acordo com a 

legisla�ão vigente.

5.3. As informa��es Pessoais relacionadas ao acesso do USUNRIO ao website e 

servi�os de internet da Institui�ão de Pagamento poderão ser armazenadas 

pela Institui�ão de Pagamento por até 06 (seis) meses, de acordo com a 

legisla�ão vigente.

5.4. Informa��es anonimizadas, que não identi�quem o USUNRIO, poderão ser 

guardadas inde�nidamente para �ns estat9sticos

5.5. A Institui�ão de Pagamento emprega padr�es de seguran�a avan�ados, 

incluindo �rewalls, antiv9rus e outros softwares que auxiliam na prote�ão de 

hackers e não vazamento das Informa��es Pessoais armazenadas. Apesar de a 

Institui�ão de Pagamento se dedicar a proteger o Sistema de Pagamentos, o 

USUNRIO é respons,vel por proteger e manter a privacidade de seu cadastro e 

informa��es pessoais. A Institui�ão de Pagamento não se responsabiliza por 

Informa��es Pessoais que o USUNRIO compartilhar com terceiros.

5.6. Na medida da legisla�ão aplic,vel, a Institui�ão de Pagamento não se 

responsabiliza por viola��es ilegais de seu Sistema de Pagamentos que venham

a comprometer a sua base de dados e as Informa��es Pessoais dos USUNRIOS, 

bem como não se responsabiliza pela utiliza�ão indevida das Informa��es 

Pessoais obtidas de seu Sistema de Pagamentos de forma fraudulenta ou il9cita.



 

5.7. Em caso de suspeita ou con�rma�ão de viola�ão de seu Sistema de 

Pagamentos ou de perda de Informa��es Pessoais do USUNRIO, a Institui�ão de

Pagamento envidar, seus melhores esfor�os e tomar, medidas imediatas para 

eliminar ou reduzir os riscos de danos ao USUNRIO e informar, os USUNRIOS 

potencialmente afetados e Vs autoridades competentes de tal fato, os riscos 

envolvidos e as medidas necess,rias para evitar tais danos.

6. Alteraç0es na Política 

6.1. Essa Pol9tica ser, revista periodicamente pela Pay2, por meio da Institui�ão 

de Pagamento para adequ,-la V presta�ão de servi�os ao USUNRIO, mediante a 

exclusão, modi�ca�ão ou inser�ão de novas cl,usulas e condi��es e serão 

informadas ao USUNRIO.

6.2. Caso o USUNRIO não concorde com as altera��es, poder, solicitar o 

cancelamento de seu cadastro perante a Pay2.

6.3. A realiza�ão do cadastro e/ou continuidade da utiliza�ão do Sistema de 

Pagamentos e dos servi�os da Pay2 e/ou Institui�ão de Pagamento pelo 

USUNRIO serão interpretados como concordXncia e aceita�ão da versão vigente

da Pol9tica, incluindo as últimas altera��es realizadas, passando essas a serem 

integralmente aplic,veis.

7. Direitos dos Usuários 

7.1. Y permitido ao USUNRIO, a qualquer tempo, nos limites da legisla�ão de 

prote�ão de dados aplic,vel, exercer os direitos de (i) con�rma�ão de 

Tratamento, de Informa��es Pessoais daquele USUNRIO; (ii) acesso a tais 

Informa��es Pessoais; (iii) corre�ão de Informa��es Pessoais incompletas, 

inexatas ou desatualizadas; (iv) anonimiza�ão, bloqueio ou elimina�ão de 

Informa��es Pessoais desnecess,rias, excessivas ou tratadas em 

desconformidade com o disposto na legisla�ão aplic,vel; (v) portabilidade de 

Informa��es Pessoais a outro fornecedor de servi�o mediante requisi�ão 

expressa e observados os segredos comercial e industrial da Institui�ão de 

Pagamento, de acordo com a regulamenta�ão da autoridade competente; (vi) 

elimina�ão dos Informa��es Pessoais tratadas com base no consentimento do 



USUNRIO, salvo nas exce��es previstas na legisla�ão aplic,vel; (vii) a informa�ão 

das entidades públicas e privadas com as quais a Pay2 e/ou Institui�ão de 

Pagamento realizou uso compartilhado de Informa��es Pessoais do USUNRIO; 

(viii) a informa�ão sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 

as consequPncias da negativa, quando determinada opera�ão de tratamento 

embasar-se no consentimento do USUNRIO; e (ix) a revoga�ão do 

consentimento, nos termos da legisla�ão aplic,vel.

7.1.1. No caso de cancelamento de suas Informa��es Pessoais, o USUNRIO não 

poder, utilizar o Sistema da Institui�ão de Pagamento.

7.2. Os direitos poderão ser exercidos mediante o envio de solicita�ão por escrito

e acompanhada de prova de sua identidade ao endere�o indicado no 

preXmbulo da Pol9tica, endere�ada ao Encarregado de prote�ão de dados da 

Institui�ão de Pagamento.

7.3. A Pay2 ou a Institui�ão de Pagamento poder, contatar o USUNRIO para 

con�rmar sua identidade antes do cumprimento da solicita�ão, que somente 

ser, aprovada mediante a con�rma�ão da identidade do USUNRIO.

8. Esclarecimento de D:vidas 

Qualquer dúvida em rela�ão V esta Pol9tica ou solicita�ão referente aos direitos 
dos USUNRIOS dever, ser enviada a nossa Central de Ajuda, dispon9vel no site 
da Pay2, ou ainda através do e-mail suporte  @pay  2  .com.br  

mailto:suporte@pay2.com.br

