
TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

A COOPERFLORA – COOPERATIVA DOS FLORICULTORES 
(“COOPERFLORA”) estabelece neste Termo de Uso e Política de Privacidade 
(“Termo”) as condições para utilização do Aplicativo móvel SINC, de forma a 
esclarecer as obrigações e responsabilidades de seus usuários. 
 

Leia atentamente o seguinte Termo, pois ele se aplica ao seu acesso e 
forma de uso das informações, materiais e itens/funções contidas neste Aplicativo e 
em suas páginas. Ao acessar este Site e/ou Aplicativo, você estará concordando e 
declarando estar ciente com este Termo.  

 
Ao realizar o cadastro para utilização do Aplicativo, o Usuário se submeterá 

automaticamente às regras e condições destes Termos de Uso. 
 

Com o cadastro no Aplicativo, você concorda com a coleta e o uso de 
informações de acordo com este instrumento.  
 
O APLICATIVO 
1.1. O Aplicativo permite que o Usuário: 

• Realize pedidos de produtos disponibilizados como ofertas; 
• Intermedie produtos com o sitio; 
• Acompanhe o status dos pedidos; 
• Emita propostas de compras para produtos especificos; 

 
ÂMBITO E DEFINIÇÃO 
2.1. Neste Termo, a menos que o contexto exija de outra forma, cada palavra ou 

expressão grafada com a letra inicial ou inteiramente em maiúscula, no singular 
ou no plural, e que não esteja definida em outra cláusula, terão os significados 
abaixo definidos: 
 
CLIENTE/USUÁRIO: Pessoa física ou jurídica devidamente registrada para o 
uso do Aplicativo móvel SINC. 
 
COLETA E USO DE INFORMAÇÕES: Coletamos vários tipos diferentes de 
informações para vários propósitos, a fim de fornecer e melhorar nosso Serviço 
para você.  
 



TIPOS DE DADOS COLETADOS: Dados pessoais.  
 
DADOS PESSOAIS: Ao usar nosso Serviço, podemos solicitar que você nos 
forneça certas informações de identificação pessoal que podem ser usadas 
para entrar em contato ou identificá-lo. Informações de identificação pessoal 
podem incluir, mas não estão limitadas a: e-mail, nome e sobrenome, telefone, 
endereço, cookies e dados de uso. 
 
DADOS DE USO: Quando você acessa o Aplicativo através de um dispositivo 
móvel, podemos coletar determinadas informações automaticamente, incluindo, 
entre outras, o tipo de dispositivo móvel usado, o ID exclusivo do seu 
dispositivo móvel, o endereço IP do seu dispositivo móvel, o seu celular 
sistema operacional, o tipo de navegador de Internet móvel que você usa, 
identificadores exclusivos de dispositivo e outros dados de diagnóstico. 
 
COOKIES: São arquivos com pequena quantidade de dados que podem incluir 
um identificador exclusivo anônimo. Os cookies são enviados para o seu 
navegador a partir de um site e armazenados no seu dispositivo.  
Você pode instruir seu navegador a recusar todos os cookies ou a indicar 
quando um cookie está sendo enviado. 
No entanto, se você não aceitar cookies, poderá não conseguir usar algumas 
partes do nosso Serviço. Exemplos de cookies que usamos: • Cookies de 
sessão. Utilizamos Cookies de Sessão para operar nosso Serviço. • Cookies de 
preferência.  
Usamos Cookies de preferência para lembrar suas preferências e várias 
configurações. Cookies de segurança. Utilizamos cookies de segurança para 
fins de segurança.  
 
RASTREAMENTO: As tecnologias de rastreamento também usadas são 
beans, tags e scripts para coletar e rastrear informações e melhorar e analisar 
nosso Aplicativo.  
 
PROVEDORES DE SERVIÇO: Podemos empregar empresas e indivíduos de 
terceiros para facilitar nosso Serviço, fornecer o Serviço em nosso nome, 
executar serviços relacionados ao Aplicativo ou para nos ajudar a analisar 
como o Aplicativo é usado. 



Esses terceiros têm acesso aos seus Dados Pessoais apenas para executar 
essas tarefas em nome da COOPERFLORA e são obrigados a não divulgá-los 
ou usá-los para qualquer outra finalidade.  
 
O APLICATIVO USA OS DADOS COLETADOS PARA VÁRIOS 
PROPÓSITOS. ALGUNS DELES:  
• Fornecer e manter o Aplicativo; 
• Para notificá-lo sobre alterações no nosso Aplicativo; 
• Para permitir que você participe de recursos interativos do nosso 

Aplicativo quando você optar por fazê-lo; 
• Para fornecer atendimento e suporte ao cliente; 
• Fornecer análises ou informações valiosas para que possamos melhorar 

o Aplicativo; 
• Para monitorar o uso do Aplicativo;  
• Detectar, prevenir e resolver problemas técnicos. 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 
3.1. Suas informações, incluindo dados pessoais, podem ser transferidas para - e 

mantidas em - computadores localizados fora de seu estado, província, país ou 
outra jurisdição governamental, onde as leis de proteção de dados podem 
diferir das leis de sua jurisdição. 

 
3.2. Se você estiver fora do Brasil e optar por nos fornecer informações, observe que 

transferimos os dados, incluindo dados pessoais, para o Brasil e os 
processamos lá.  

 
3.3. Seu consentimento para esta Política de Privacidade, seguido pelo envio dessas 

informações, representa sua concordância com essa transferência.  
 
3.4. A COOPERFLORA tomará todas as medidas razoavelmente necessárias para 

garantir que seus dados sejam tratados com segurança e de acordo com este 
Termo e que nenhuma transferência de seus Dados Pessoais ocorra para uma 
organização ou país, a menos que haja controles adequados, incluindo a 
segurança de seus dados e outras informações pessoais.  

 
3.5. A COOPERFLORA pode divulgar seus Dados Pessoais de boa fé, acreditando 

que tal ação é necessária para:  
 



• Cumprir uma obrigação legal  
• Proteger e defender os direitos ou propriedades do SINC  
• Para impedir ou investigar possíveis irregularidades relacionadas ao 

Serviço  
• Proteger a segurança pessoal dos usuários do Serviço ou do público  
• Para proteger contra responsabilidade legal Segurança de dados 

MUDANÇA DE TERMOS DE USO 
4.1. A COOPERFLORA tem o direito de ajustar estes termos de uso, se um 

requisito é dado por um maior desenvolvimento do Aplicativo, em caso de 
alterações legais ou no caso de um ajuste da gama de produtos e ofertas. 

 
4.2. Os Termos de Uso alterados serão enviados aos usuários registrados por e-

mail, no máximo uma semana antes de sua entrada em vigor.  
 
RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO E PROIBIÇÃO DE USO ILEGAL 
5.1. Cada usuário é responsável por não intervir nos direitos de terceiros de 

qualquer tipo, em particular, mas não exclusivamente nome, título do trabalho 
ou direitos de marca comercial ou outros direitos de propriedade industrial pelo 
nome da conta, sites, aplicativos, etc. 

 
5.2. Qualquer uso do Aplicativo para fins ilegais é proibido.  
 
5.3. A cada utilização, as leis válidas, em particular os direitos de autor, o direito de 

concorrência, o direito de proteção de dados, o direito penal, etc., devem ser 
considerados.  

 
5.4. Não é permitido para fornecer conteúdo ou utilização que são violentos, 

glorificando a violência, racista, xenófobo, pornográfico ou sexualmente 
explícito, obsceno, calunioso, difamatório ou assim pode ser compreendido. 

 
5.5. O Usuário declara que está consciente de que a violação de qualquer das 

disposições estipuladas neste instrumento poderá resultar no cancelamento de 
sua Conta sem qualquer notificação, de modo que o Usuário ficará 
impossibilitado de acessar o Aplicativo. 

 
PRIVACIDADE, TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
 



6.1. A COOPERFLORA usará seus dados somente dentro do escopo desta relação 
contratual e, em particular, observará os regulamentos de proteção de dados. 
O  

 
6.2. A segurança dos seus dados é importante para a COOPERFLORA, mas 

lembre-se de que nenhum método de transmissão pela Internet ou método de 
armazenamento eletrônico é 100% seguro.  

 
LEI APLICÁVEL E LOCAL DE JURISDIÇÃO 
 
7.1. Este Termo é firmado sob a égide e em conformidade com as leis da República 

Federativa do Brasil. 
 
7.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Artur Nogueira/SP, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou situações que se apresentem necessárias e imprescindíveis na 
discussão do presente Contrato, sendo os casos omissos resolvidos conforme 
a legislação civil vigente ou de comum acordo entre as Partes. 

 
 


