TERMO DE USO DE APLICATIVO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
QUALIFICAÇÃO
A seguir estão descritas as regras aplicáveis ao usuário (pessoa física, portador do cartão
SENFF modalidade habilitada para aplicativo) para a utilização do aplicativo SENFF
(“aplicativo”) disponibilizado pelo GRUPO SENFF (“SENFF”), pessoa jurídica de direito
privado, inscrita sob CNPJ 03.877.288/0001-75, com sede na Avenida Senador Souza
Naves, nº 1.240, bairro Cristo-Rei, na Cidade de Curitiba-PR.
DAS INFORMAÇÕES VÁLIDAS
O usuário é o cliente SENFF, possuidor de cartão em modalidade já habilitada para o
aplicativo (Credisenff, alimentação, etc.), podendo o usuário ter acesso a informações
não privadas no aplicativo, como por exemplo à REDE CREDENCIADA SENFF, sem que seja
necessária a realização de cadastro e inserção de senha.
O aplicativo contará ainda com área privada, de acesso autorizado somente após o
preenchimento do cadastro e escolha de senha pessoal e intransferível, nos Termos ora
estipulados, sendo que somente assim o usuário terá acesso a todas as funcionalidades
do aplicativo, dentro das regras de segurança de validação SENFF.
Ao realizar o cadastro para utilização do aplicativo, o Usuário se submeterá
automaticamente às regras e condições deste TERMO DE USO DE APLICATIVO E POLITICA
DE PRIVACIDADE, vinculando legalmente as partes aos atuais ou novos serviços do
Aplicativo.
As informações que o usuário preencher no cadastro precisam ser necessariamente
verdadeiras, válidas e corretas. Alguns dados podem vir a ser confirmados pela equipe
SENFF.
FUNÇÃO DO APLICATIVO
O aplicativo permite que o usuário tenha acesso a informações e conteúdos relacionados
ao seu cartão SENFF, ou seja, por intermédio do aplicativo poderá verificar o extrato do
cartão, verificar os saldos e limites dos cartões, realizar o bloqueio do cartão, realizar
recarga de créditos para celular, verificar a rede credenciada SENFF, estipulando filtros
de pesquisa, receber notificações de transações realizadas com o cartão do usuário,
informar à SENFF a existência de problemas técnicos ocorridos na utilização do
aplicativo ou na utilização do cartão, opção de troca de senha eletrônica, pesquisa por
telefones úteis SENFF, além de ter acesso a outras funcionalidades, dependendo do tipo
de CARTÃO que possui, e outras eventualmente à disposição no aplicativo.
UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A SENFF poderá coletar, gravar e utilizar unilateralmente — ou em conexão com outros
aplicativos, sites e parceiros — quaisquer informações do usuário, incluindo, mas não se
limitando a nome, fotos e interesses.
Além de alguns usos específicos de informações descritos aqui neste TERMO DE USO DE
APLICATIVO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, poderemos usar as informações que recebermos
para, entre outras finalidades: (i) ajudar o usuário a acessar de forma mais eficiente

suas informações, para que não precise digitar dados novamente, (ii) fornecer conteúdo
personalizado, como conteúdos online e conteúdos de marketing (iii) fornecer, melhorar,
testar, monitorar a eficácia de nosso serviço, (iv) desenvolver e testar novos produtos e
recursos, (v) monitorar métricas como número total de visitantes, interações, tráfego,
padrões demográficos, (vi) diagnosticar ou corrigir problemas de tecnologia.
CADASTRO DO USUÁRIO
O cadastro para uso do Aplicativo é realizado no seu primeiro acesso, quando o usuário
deverá se valer do número de seu cartão e senha, bem como da denominada pergunta
secreta (pergunta de conhecimento pessoal do usuário), e se todos os dados forem
respondidos corretamente o usuário cadastrará número de celular, e-mail e uma senha
eletrônica de sua escolha. Será permitido um único cadastramento por CPF. É proibida a
utilização do cadastro de outro usuário.
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE
Pelo cadastramento o usuário declara ser juridicamente capaz ou estar legalmente
representado para aderir e se vincular ao presente TERMO DE USO DE APLICATIVO E
POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS
O usuário autoriza a SENFF, ou terceiros por ela indicados, a utilizar por prazo
indeterminado as informações fornecidas no ato do cadastro e durante o uso do
aplicativo, para fins estatísticos e envio de material publicitário, newsletters, informes,
etc.
As informações solicitadas ao usuário no momento do cadastro serão utilizadas pela
SENFF somente para os fins previstos neste TERMO DE USO DE APLICATIVO E POLÍTICA DE
PRIVACIDADE.
DO BLOQUEIO DO APLICATIVO
A SENFF 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 deste TERMO
DE USO DE APLICATIVO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, (iii) viole os princípios da moral e
dos bons costumes.
DA PROPRIEDADE DA MARCA SENFF
As marcas, nomes, logotipos, nomes de domínio, bem como todo e qualquer conteúdo,
desenho, arte ou layout publicados no aplicativo são de propriedade exclusiva da SENFF.
Toda e qualquer forma de reprodução, total ou parcial, permanente, temporária ou
provisória, de forma gratuita ou onerada, sob quaisquer modalidades, sem a prévia
autorização da SENFF é totalmente vedada.

DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TERMO DE USO DE APLICATIVO E POLÍTICA DE
PRIVACIDADE
A SENFF 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 esse TERMO DE USO DE APLICATIVO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, cuja versão
mais recente ficará à disposição para o usuário no site WWW.SENFF.COM.BR, portanto,
recomenda-se ao usuário a revisão periódica. Caso o usuário não concorde com as
alterações, deverá cancelar a sua conta e cessar toda e qualquer utilização do
aplicativo.
DO FORO
Fica eleito o Foro central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do
Paraná, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste TERMO DE USO DE APLICATIVO
E POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
Curitiba, 12 de maio de 2017.

