Termo de Uso e Política de Privacidade do Aplicativo CTF CARTÃO
Apresentamos aqui os Termos de Uso e Política de Privacidade do Aplicativo CTF Cartão,
disponível para os sistemas operacionais IOS e Android.
Este documento apresenta os termos pelos quais a CTF armazena, trata e protege os seus dados
pessoais.
Por favor, leia com atenção o Termo de Uso e Política de Privacidade do Aplicativo CTF CARTÃO.
Ao usar e acessar o aplicativo, o usuário aceita todas as disposições deste Termo de Uso e
Política de Privacidade CTF CARTÃO, concordando que se vinculou integralmente às suas
condições de forma livre e espontânea.
O aplicativo CTF é de propriedade da CTF Technologies do Brasil Ltda, empresa cadastrada no
CNPJ sob nº 72.840.002/0001-08 e seu uso é limitado a usuários e clientes, cuja finalidade é criar
soluções que possam auxiliar os usuários do cartão CTF, na busca de rede credenciada, consulta
de saldo e ultimas transações.
O usuário do aplicativo não pode: (a) modificar, copiar, publicar, licenciar, vender ou, de alguma
forma, comercializar este Aplicativo ou qualquer informação ou software associado ao
Aplicativo; (b) alugar, arrendar ou transferir, de forma alguma, os direitos referentes a este
Aplicativo; nem (c) usar este Aplicativo de nenhuma forma que possa incapacitar o site da CTF
ou interferir no uso ou aproveitamento da CTF por qualquer das partes. Você deve,
obrigatoriamente, usar este Aplicativo de acordo com todas as leis aplicáveis.
A segurança de seus dados é importante para nós. As informações que este aplicativo coleta
podem ser armazenadas localmente no aparelho e podem ser transmitidas para nossos
servidores. Empregamos padrões aceitos pelo setor para proteger suas informações pessoais.
A CTF poderá fazer uso das informações de identificação pessoal como nome completo, CPF,
endereço de e-mail, idade, data de nascimento, sexo, telefone, além de dados adicionados
voluntariamente ao seu perfil a fim de promover melhorias na comunicação e na qualidade do
serviço.
Ao aceitar a nossa Política de Privacidade, você automaticamente autoriza a CTF a compartilhar
com outras empresas do Grupo FleetCor ou parceiros comerciais confiáveis, a totalidade ou
parcialidade de toda e qualquer informação fornecidas. A CTF procura se certificar que o uso
destas informações será feito de forma transparente e alinhadas a sua coleta.
Importante ressaltar que o Aplicativo CTF CARTÃO é gratuito e nunca solicitaremos informações
ou dados de conta bancária, cartão de crédito ou débito. Pediremos apenas o número dos seus
cartões Combustível para realizar as funcionalidades do Aplicativo e de forma alguma
realizaremos transações a partir dos seus dados.
A sua senha é individual e de sua responsabilidade, por isso não divulgue a ninguém. A CTF não
se responsabiliza pelo envio de e-mails falsos com ofertas e solicitação de informações.
A CTF se reserva o direito de incluir, excluir ou alterar os conteúdos e funcionalidades do
aplicativo, bem como suspendê-lo temporariamente ou cancelá-lo, a qualquer momento,
independentemente de aviso-prévio ao Usuário. Da mesma forma, poderá modificar estes
Termos de Uso, cuja versão mais recente estará sempre disponível para consulta no próprio
aplicativo podendo decorrer da necessidade de atualização no App. Por isso, é recomendada a
consulta periódica em busca de novas atualizações do documento.
O usuário é responsável pela (s) atualização (ões) do aplicativo CTF Cartão se não o fizer e tiver
problema na utilização do mesmo, a CTF estará isenta de responsabilidade por quaisquer perdas
e danos.
A CTF poderá, sem prévio aviso, bloquear e cancelar o acesso ao aplicativo quando verificar que
o Usuário praticou algum ato ou mantenha conduta que (i) viole as leis e regulamentos federais,
estaduais e/ou municipais, (ii) contrarie as regras destes Termos de Uso, ou (iii) viole os
princípios da moral e dos bons costumes.
A CTF se exime de toda e qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer
natureza que possam decorrer do acesso, interceptação, eliminação, alteração, modificação ou

manipulação, por terceiros não autorizados, dos dados do usuário durante a utilização do
aplicativo, ataques, vírus, e atividades de hackers.
É importante ressaltar que o Usuário deve tomar certos cuidados ao acessar a área segura:
a) Senhas sequenciais ou que contenham dados pessoais, como sua data de aniversário ou
de seus familiares, devem ser evitadas.
b) Troque sua senha periodicamente.
c) Mantenha o software antivírus sempre atualizado e evite o acesso em celulares de
terceiro.
d) É proibida o usuário se utilizar do cadastro de outro Usuário.
Em caso de o usuário não querer mais utilizar o aplicativo CTF CARTÃO, o mesmo poderá, a
qualquer tempo, desinstalar o aplicativo, sem que isto gere para qualquer das partes o direito
de indenização ou qualquer outra quantia.
Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer questões decorrentes destes Termos de Uso, que será regido pelas leis brasileiras.

