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Termos de Uso
I.

Sobre o nosso Site
A TransUnion, na condição de empresa focada na ampliação das relações comerciais, por meio
de ações de marketing e publicidade, bem como de ações tecnológicas voltadas para a criação
e manutenção de banco de dados dirigido a clientes que atuem na área de recuperação de crédito
e cobrança, zela pela privacidade das informações de que dispõe, bem como pela ética e moral,
buscando sempre evitar prejuízos a si, a seus clientes e a terceiros.
Neste contexto, a TransUnion adota uma Política de Privacidade, visando a garantia a todas as
pessoas que acessam o seu site ou contratam os seus serviços, de não utilização indevida dos
dados cadastrais constantes de suas bases.
A TransUnion declara que é expressamente proibida a comercialização ou reprodução indevida
de qualquer informação obtida por meio de seus serviços a terceiros, sob pena de o infrator, ser
responsabilizado civil e criminalmente pela sua conduta.
Pedimos ao Usuário que leia atentamente os presentes Termos de Uso, uma vez que, ao acessar
e utilizar os serviços aqui descritos, estará concordando com os presentes termos e condições.

II.

Newsletters e E-mails Marketing
O Usuário declara ter conhecimento de que nossas Newsletters e Emails Marketing serão
enviados com periodicidade indefinida aos nossos stakeholders (públicos de interesse da
TransUnion) e abordam temas de seu interesse em todos os segmentos de atuação e ofertas da
TransUnion.
Caso não tenha mais interesse em recebê-las, cancele sua inscrição clicando no item “Cancelar
Recebimento”, no rodapé da página da Newsletter ou Email Marketing recebidos.

III.

Uso e proteção de dados
Os dados cadastrais eventualmente informados à TransUnion por meio deste site ou qualquer
outro contato feito com a referida empresa serão arquivados de forma a garantir o sigilo e a
privacidade do usuário e, de maneira alguma, serão utilizados para fins ilegais ou qualquer outro
que prejudique o usuário.
Para obter mais informações sobre como tratamos os seus dados pessoais, consulte o nosso
Aviso de Privacidade.

IV.

Utilização do Site
A TransUnion poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, modificar a configuração
de seu "site", podendo também eliminar ou acrescentar quaisquer outras informações legais em
seu banco de dados, bem como alterar a forma de prestar os seus serviços, sempre buscando a
satisfação de seus clientes e usuários.
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Todo o conteúdo disponibilizado neste site, incluindo (mas não se limitando a) textos, ícones,
fotografias e outros materiais disponíveis são de propriedade exclusiva da TransUnion, além de
protegidos pela legislação de propriedade intelectual aplicável e não infringem qualquer lei ou
norma a que estejam subordinados, contratos, documentos, acordos dos quais faz parte, bem
como não infringe direitos de terceiros.
É vedado ao usuário, bem como a qualquer terceiro, modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir,
realizar, reproduzir, publicar, disponibilizar, licenciar ou criar obras derivadas a partir das
informações coletadas no "site" da TransUnion, bem como transferir ou vender tais informações,
software, produtos ou serviços, sob pena de violação do presente termo e infração legal.
Este Site pode fazer referências a marcas, informações, serviços ou outros direitos da TransUnion
ou de terceiros e sua utilização não implica em cessão ou licença de uso de quaisquer marcas,
informações, serviços ou outros direitos da TransUnion ou de terceiros.
É vedada, ainda, a utilização de qualquer técnica de engenharia reversa no desenvolvimento ou
criação de outros trabalhos a fim de se analisar sua constituição, divulgar conteúdo ou arquivos
sem autorização, além da liberação de acesso a terceiros, seja a título oneroso ou não.
Eventuais erros no funcionamento do "Site" da TransUnion serão corrigidos durante o período
que for necessário para manutenção, não se responsabilizando, a mesma, por danos decorrentes
da não disponibilidade ou erro de funcionamento do site, por motivos alheios à sua vontade.
Ainda que todas as ferramentas e mecanismos de segurança da informação sejam utilizados pela
TransUnion em seu Site, a utilização da Plataforma somente será segura se o Usuário observar
todas as normas de segurança quando do acesso ao Canal. Deste modo, obriga-se o Usuário a
utilizar a Plataforma de maneira segura, sendo o único responsável por eventuais danos
(causados a si mesmos, à TransUnion ou a Terceiros) decorrentes da utilização incorreta das
funcionalidades.
A TransUnion não se responsabiliza por quaisquer perdas e danos relacionados a presença de
vírus ou de outros elementos semelhantes no dispositivo do Usuário que venham a provocar
alterações no sistema de informática ou em documentos eletrônicos, ou que venham a causar
quaisquer prejuízos ou danos.

V.

Referências a sites de terceiros
O Site da TransUnion pode conter links ou referências a sites de terceiros, cujas políticas de
privacidade são diferentes da sua. A Política de Privacidade da TransUnion não se aplica aos
sites de terceiros, razão pela qual a TransUnion recomenda aos Usuários que, caso venham a
acessar tais sites, façam a leitura de seus respectivos Termos de Uso e Avisos de Privacidade.

VI.

Obrigações e Responsabilidades
Atendendo ao disposto na LGPD e no art. 43, do Código de Defesa Consumidor, a TransUnion
permite a consulta, atualização e exclusão, por parte de clientes e usuários, das informações
existentes em seu banco de dados.
Relativamente aos usuários dos serviços zip.online, ficam advertidos de que deverão utilizar as
informações obtidas especificamente para as suas ações de localização de devedores para
recuperação de crédito ou para empreendimento de suas atividades específicas, sendo vedada
3

a comercialização das informações obtidas, seja por que meio for, devendo, ainda, tratar tais
informações com sigilo e segurança, a fim de se evitar danos à TransUnion, a seus clientes ou a
qualquer outro usuário de suas informações.
Do mesmo modo, a TransUnion garante ao Usuário que exercite seus direitos enquanto titular de
dados, conferidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e por qualquer outra legislação aplicável,
nos termos descritos no Aviso de Privacidade da TransUnion.
Para exercer os seus direitos em relação aos seus dados, entre em contato com os canais de
atendimento da TransUnion Brasil, disponíveis em:
https://www.transunion.com.br

VII. Alterações dos Termos de Uso
A TransUnion se reserva o direito de alterar os Termos e Condições de Uso sempre que lhe for
conveniente. Ao fazer alterações, a TransUnion enviará notificações por e-mail aos Usuários e/ou
publicará um aviso na página inicial do Site.
A TransUnion poderá rescindir este Termo a qualquer tempo, independentemente de qualquer
aviso ou notificação prévia, a exclusivo critério da empresa.

VIII. Lei Aplicável e Jurisdição
Estes Termos regem-se pela Legislação da República Federativa do Brasil, ficando eleito o foro
de São Paulo/SP para dirimir quaisquer conflitos, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Atualizado em 26 de fevereiro de 2021
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