POLÍTICA DE PRIVACIDADE
KAMONEY EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA (denominada “KAMONEY”),
inscrita no CNPJ sob nº 29.738.639/0001-50, com sede e domicílio no endereço Rua
Doutor Milton Bandeira, Nº 140 e Sala 310, situada no Bairro Vereda do Bosque no
Município de Viçosa, com CEP 36570-000, detentora de um website online para
prestação de SERVIÇOS com moedas digitais criptografadas (denominadas
“CRIPTOMOEDAS”), disponibilizada através do SITE hospedado sob o domínio
www.kamoney.com.br (denominado “SITE”), e o USUÁRIO, celebram a presente
POLÍTICA DE PRIVACIDADE, que define as condições de privacidade entre a
KAMONEY e o USUÁRIO para utilização do SITE e SERVIÇOS da KAMONEY.
1. DEFINIÇÕES
1.1. Para os efeitos deste instrumento, os vocábulos e expressões abaixo têm as
seguintes definições, podendo ser utilizados no singular ou plural:
CRIPTOMOEDAS: moedas digitais criptografadas.
SERVIÇOS: serviços disponibilizados pela KAMONEY na plataforma online para
armazenamento e efetivação de transações de compra e venda das
CRIPTOMOEDAS.
SITE: site de titularidade da KAMONEY, cujo domínio é www.kamoney.com.br.
USUÁRIO: pessoa física ou jurídica que faz ou pretende fazer uso dos serviços
oferecidos pelo SITE.
T&C: termos e condições de uso, este documento.
SERVIÇOS: são os serviços oferecidos no SITE e descritos no T&C.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA KAMONEY
2.1. A POLÍTICA DE PRIVACIDADE é parte indissociável do T&C e não poderá ser
interpretada individualmente.
2.2. Ao acessar e utilizar o SITE, e cadastrando-se para utilizar os SERVIÇOS, o
USUÁRIO consente que a KAMONEY está coletando e processando informações
sobre o USUÁRIO para uso específico descrito nesta POLÍTICA DE
PRIVACIDADE.
2.3. “Processar” significa qualquer operação que é realizada, seja ou não através de
meios automáticos (coleta, registro, organização, estruturação, armazenamento,
adaptação ou alteração, recuperação, consultas, uso, divulgação por transmissão,
disseminação ou tornando disponível, alinhamento ou combinação, restrição,
apagando ou destruindo).
2.4. Se o USUÁRIO não concorda em ter a KAMONEY coletando sua informação, o
USUÁRIO deve imediatamente cessar seu uso e acesso no SITE.
2.5. Caso o USUÁRIO tenha dúvidas sobre o assunto, entre em contato através do email suporte@kamoney.com.br.

2.6. A KAMONEY coleta ou poderá coletar as seguintes informações do USUÁRIO
quando o mesmo acessa e utiliza o SITE e se cadastra para uso dos SERVIÇOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome completo;
Endereço de e-mail;
Número de telefone;
Número do registro civil e data de nascimento;
Endereço de IP;
Informações do navegador do USUÁRIO;
Detalhes do cartão de crédito (se aplicáveis para algum SERVIÇO);
Detalhes de conta bancária (se aplicáveis para algum SERVIÇO);
Informação de crédito;
Informações sobre transações utilizando os SERVIÇOS;
Caso utilize aplicativo, o ID único do seu aparelho móvel;
Outras informações que serão solicitadas de forma explícita ao USUÁRIO.

2.7. O fornecimento de informações é voluntário. Entretando, caso o USUÁRIO não
concorde em fornecer as informações, a KAMONEY não prestará o SERVIÇO
para o USUÁRIO onde as informações não fornecidas são necessárias.
2.8. As informações coletadas pela KAMONEY do USUÁRIO podem ser utilizadas das
seguintes formas:
•
•
•
•
•
•
•

Personalização da experiência do USUÁRIO – As informações fornecidas nos
ajudam a individualizar o acesso;
Melhorar nosso SITE – A KAMONEY está continuamente tentando melhorar
considerando os feedbacks recebidos dos USUÁRIOS;
Para melhorar os SERVIÇOS – As informações dos USUÁRIOS nos ajudam a ser
mais efetivos nas respostas de dúvidas dos USUÁRIOS e fornecer o suporte
adequado;
Para executar transações;
Para garantir cumprimento das obrigações da KAMONEY com a legislação;
Para enviar periodicamente informativos por e-mail sobre nossos SERVIÇOS;
Para pesquisar assuntos relacionados aos negócios da KAMONEY, tais como
ameaças e vulnerabilidades.

2.9. Toda a coleta e processamento das informações do USUÁRIO servirão somente
para um ou mais propósitos mencionados neste documento e nenhum outro.
Qualquer outro uso será apenas mediante consentimento do USUÁRIO.
2.10. A KAMONEY somente coleta informações diretamente do USUÁRIO quando
ele acessar o SITE ou cadastra-se para uso de nossos SERVIÇOS. Caso a
KAMONEY em algum momento decida coletar informações de outro lugar sobre o
USUÁRIO, ela tentará entrar antes em contato com o USUÁRIO, a menos que
esta informação já seja um registro público ou não seja razoavelmente prático
para KAMONEY fazer. Caso a coleta de dados ocorra de outra fonte quando não
houver sucesso na comunicação com o USUÁRIO, a KAMONEY notificará o
USUÁRIO dentro de um tempo razoavel após a coleta.
2.11. As informações do USUÁRIO serão armazenadas somente por um período
limitado até que o propósito que originou o motivo da coleta ter sido cumprido.
Após este período, todas informações serão apagadas e destruídas, a menos que
haja necessidade de mantenimento por períodos mais longos como evidências ou
cumprimento de exigências legais.

2.12. A KAMONEY poderá manter informações do USUÁRIO para uso estatístico ou
de pesquisas, garantindo-se que seja removido os identificadores únicos capazes
de conectar as informações ao USUÁRIO de origem.
2.13. A KAMONEY possui diversos meios de segurança para garantir que as
informações do USUÁRIO em nossa posse estejam seguras contra riscos internos
e externos, levando em consideração práticas e procedimentos aprovados.
2.14. A KAMONEY oferece um servidor seguro e todas informações sensíveis / de
crédito serão transmitidas via tecnologia Secure Socket Layer (SSL) e então
criptografadas no banco de dados do processador de pagamentos (Gateway) e só
serão acessadas por autorizados com acesso especial para tais sistemas, os
quais são requeridos confidencialidade dos dados, a exemplo de instituições
bancárias.
2.15. A KAMONEY não armazena nenhum dado de cartão de crédito ou informações
financeiras / pessoais sensíveis após a transação ter sido concluída.
2.16. Em um evento inesperado em que o sistema de segurança da KAMONEY
venha um dia a falhar e as informações do USUÁRIO sejam divulgadas ou
compartilhadas por pessoas não autorizadas, a KAMONEY notificará o USUÁRIO
assim que razoavelmente possível de forma a evitar ou reduzir qualquer perda
potencial.
2.17. É de conhecimento do USUÁRIO que nenhum método de transmissão através
da Internet ou método de armazenamento eletrônico é 100% seguro e que a
KAMONEY não é responsável pela segurança de nenhum dato que está sendo
transmitido pelo USUÁRIO na internet, ou nenhum dado armazenado, postado ou
providenciado por terceiros, que é governado pela política destes terceiros.
2.18. O USUÁRIO tem o direito de pedir, livre de qualquer custo, se a KAMONEY
possui algum registro de alguma informação e os detalhes desta informação.
2.19. É responsabilidade do USUÁRIO garantir que as informações de posse da
KAMONEY estejam sempre atualizadas e caso o mesmo perceba que alguma
informação não está, deverá informar imediatamente a KAMONEY para que a
mesma seja atualizada, completada ou removida.
2.20. A KAMONEY cessará imediatamente o uso de qualquer informação que o
USUÁRIO sinalizar como desatualizada ou incorreta.
2.21. É direito do USUÁRIO solicitar que a KAMONEY apague suas informações se
alguma das condições forem aplicáveis:
•
•
•
•
•

As informações não possuem mais o propósito pelo qual elas foram coletadas;
O USUÁRIO não dá mais consentimento para informações que precisam de seu
consentimento para processá-las e não existe nenhum requisito legal que impeça
tal remoção;
A KAMONEY tenha feito uso indevido das informações do USUÁRIO;
O USUÁRIO tem objeção contra processar informações em marketing;
A remoção é parte de alguma obrigação legal que a KAMONEY deve atender.

2.22. A KAMONEY irá compartilhar informações do USUÁRIO com seus agentes e
executantes de seus SERVIÇOS. Estas partes possuem vínculo de
confidencialidade e obrigações de não divulgação quando estiverem processando
informações dos USUÁRIOS.
2.23. A KAMONEY irá disponibilizar informações sempre que necessário cumprir
com a legislação, garantir nossas políticas, proteger os direitos da KAMONEY ou
direitos de outros, propriedade ou segurança.
2.24. A KAMONEY poderá compartilhar informações não identificáveis de visitantes
e outras informações com parceiros para fins de marketing e outros usos.
2.25. A KAMONEY não vende, troca ou transfere de qualquer outra forma
informações do USUÁRIO para seus parceiros externos sem consentimento do
USUÁRIO.
2.26. A KAMONEY poderá transferir informações do USUÁRIO para outros países
sempre seguindo as restrições apesentadas na POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
2.27. O SITE utiliza-se de cookies (cookies são pequenos arquivos que o SITE utiliza
e que são transferidos do navegador do USUÁRIO para o disco rígido do mesmo,
se permitido pelo USUÁRIO, que permite que o SITE reconheça informações de
acesso e lembre-se de preferências do USUÁRIO.
2.28. O uso de cookies pelo SITE pode permitir para KAMONEY ou outras empresas
que coletem informações sobre suas atividades de navegação ao longo do tempo
em diferentes websites vinculadas ao uso de nossos SERVIÇOS.
2.29. A KAMONEY poderá entrar em contato via e-mail, telefone ou outro meio
eletrônico para ofertar informações ou SERVIÇOS que julgue relevante para o
USUÁRIO. Ao se cadastrar e utilizar nossos serviços, o USUÁRIO está
consentindo que poderá ser acionado através de algum dos meios de
comunicação referidos para propósitos de marketing.
2.30. Caso o USUÁRIO não tenha interesse em receber nenhuma comunicação de
marketing da KAMONEY, deverá entrar em contato através do e-mail
suporte@kamoney.com.br.
2.31. Caso o USUÁRIO não queir mais receber e-mails de marketing, ao final das
comunicações da KAMONEY haverá detalhes para retirar a inscrição do
USUÁRIO destas comunicações.
2.32. A KAMONEY respeita os direitos de privacidade do USUÁRIO e intenta em
somente coletar e usar as informações do USUÁRIO quando for necessário e
relevante para nossos negócios e somente em acordo com os termos desta
política.
2.33. Se o USUÁRIO não estiver satisfeito com algo que a KAMONEY faz com suas
informações, ele poderá apresentar uma objeção ou reclamação através do e-mail
suporte@kamoney.com.br.

2.34. Caso a objeção ou reclamação não for resolvida para satistação do USUÁRIO,
o mesmo tem o direito de apresentar esta objeção ou reclamaçõa junto ao Órgão
Regulador de sua localidade.

3. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
3.1. Esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE poderá ser alterada, portanto é
responsabilidade do USUÁRIO verificar constantemente antes de acessar ou usar
o SITE ou os SERVIÇOS.
3.2. Data da última revisão: 18 de Agosto de 2018.

