
TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DO TRATAMENTO DOS DADOS

Olá! Que bom contar com seu interesse em participar do Infográfico do Amor! Antes de
entrar na brincadeira, tire um tempo para ler nossos Termos de Uso e Política de
Privacidade e conhecer as regras que regem nossa relação com você.

Abaixo esclarecemos alguns pontos que julgamos importantes. Caso persista alguma
dúvida acerca de quaisquer pontos discutidos ou não neste documento, por favor, não
hesite em contatar-nos pelo endereço suporte@meucompromisso.com

1. DEFINIÇÕES:
No presente instrumento, entendemos as expressões abaixo de acordo com as seguintes
definições:

MEUCOMPROMISSO: MEU COMPROMISSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob nº. 36.990.228/0001-13, com sede na
Rua Lions Club, nº 44, bairro Vila Nova, Campinas/SP, CEP 13.073-030.

PLATAFORMA Infográfico do Amor: É o site web disponível no link
https://www.infograficodoamor.com.br, de propriedade exclusiva e oferecido pelo
MEUCOMPROMISSO, via internet, aos usuários cadastrados na plataforma que tenham
aceitado estes termos e condições de uso.

USUÁRIO: É você, pessoa física cadastrada no Infográfico do Amor, que acessa e/ou
utiliza o mesmo, sendo certo que para uso da plataforma, você deverá ter concordado com
os termos e condições aqui presentes.

TRATAMENTO DE DADOS: É a definição dada nos termos do artigo 5, inciso X, da Lei
13.709 de 2018, e se refere a toda operação realizada pelo MEUCOMPROMISSO com
dados pessoais do USUÁRIO. Estas operações compreendem, mas não se limitam à
coleta, classificação, processamento, armazenamento, modificação, eliminação, distribuição
/ transferência.

2. ADESÃO:
Este instrumento regula as condições de uso da Plataforma Infográfico do Amor,
tornando-se um contrato entre você, o USUÁRIO e o MEUCOMPROMISSO. A utilização
dos serviços oferecidos através desta indica expressamente que você concorda com todos
os termos e condições contidos neste instrumento e com as disposições legais aplicáveis à
espécie.

VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE O MEUCOMPROMISSO CONSIDERARÁ O USO
DO INFOGRÁFICO DO AMOR COMO ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E TODAS AS
DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES À ESPÉCIE.

AO ACEITAR OS TERMOS DO PRESENTE INSTRUMENTO, O USUÁRIO AUTORIZA
EXPRESSAMENTE O TRATAMENTO DE SEUS DADOS, A FIM DE GARANTIR A
MANUTENÇÃO E O BOM DESEMPENHO DAS FUNCIONALIDADES DO INFOGRÁFICO
DO AMOR.

https://www.infograficodoamor.com.br/


VOCÊ, USUÁRIO, NESTE ATO, MANIFESTA O SEU COMPLETO CONSENTIMENTO
PARA O COMPARTILHAMENTO DOS DADOS COLETADOS E TRATADOS PELO
MEUCOMPROMISSO COM TERCEIROS, NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO.

Caso você NÃO CONCORDE com as disposições previstas neste instrumento, NÃO
acesse, visualize, baixe ou utilize de qualquer forma nenhuma página, conteúdo, informação
ou serviço do MEUCOMPROMISSO.

Os presentes termos estão disponíveis para leitura, a qualquer momento no site
https://www.infograficodoamor.com.br/politica-de-privacidade

3. O QUE É O INFOGRÁFICO DO AMOR
O USUÁRIO preenche os dados de acordo com as vivências do casal e ao final do quiz
será gerado, de forma gratuita, um lindo infográfico com informações customizadas sobre a
sua relação!

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DO TRATAMENTO DOS DADOS:
Durante a utilização do Infográfico do Amor, pelo USUÁRIO, o MEUCOMPROMISSO
coletará e armazenará as informações fornecidas pelo USUÁRIO conjuntamente com
informações geradas automaticamente, tais como, e-mail, perfil do Facebook, as
características do dispositivo de acesso, do navegador, registros de acesso à aplicação (IP,
com data e hora), informações acessadas, telas acessadas, dados de geolocalização,
histórico de aplicações, dentre outras. Estas informações serão armazenadas no banco de
dados do MEUCOMPROMISSO e eventualmente no cookie do browser.

Os dados acima mencionados, coletados do USUÁRIO, pelo MEUCOMPROMISSO, por
meio da utilização da PLATAFORMA, serão utilizados para gerar o Infográfico do Amor
considerando as informações e experiências vivenciadas pelo casal bem como para fins
publicitários e estatísticos.

O USUÁRIO declara compreender, aceitar e consentir que todos os dados coletados por
meio da PLATAFORMA sejam tratados, nos termos do artigo 5, inciso X, da Lei 13.709 de
2018, pelo MEUCOMPROMISSO ou por terceiros, como por exemplo: OD Gráfica Digital
Contato: guilherme@odgraph.com.br;

Não se preocupe, pois todos os dados compartilhados com terceiros estarão de forma
anônima, ou seja nenhum dado sensível do USUARIO será exposto ao terceiro sem estar
devidamente embaralhado, de forma que não seja possível identificar o portador/dono do
dado. Isso porque para nós do MEUCOMPROMISSO, a segurança é a parte mais
importante do nosso negócio e prezamos pela guarda dos dados fornecidos pelo USUARIO
do Infográfico do Amor. O MEUCOMPROMISSO se compromete a adotar todos os esforços
comercialmente razoáveis para preservar a segurança de seus sistemas na guarda de tais
dados, atendendo aos padrões de segurança estabelecidos no Decreto nº 8.771/2016.
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Medidas adotadas pelo MEUCOMPROMISSO para proteção de seus DADOS:
1. Utilizamos métodos padrões de mercado para criptografar os dados coletados, além

de demais formas padrão de encriptação, para garantir sua inviolabilidade;

2. Empregamos softwares de alta tecnologia para proteção contra o acesso não
autorizado aos sistemas. Os nossos ambientes de armazenamento são controlados
e atendem os requisitos de acesso e segurança estabelecidos nas normas
internacionais e Brasileiras.

3. Empregamos técnica de anonimização dos dados do USUÁRIO, quando estes são
necessários para envio a terceiros parceiros do MEUCOMPROMISSO; e

4. Mantemos o registro de inventário indicando momento, duração, identidade do
funcionário ou do responsável pelo acesso e o arquivo objeto, com base nos
registros de conexão e de acesso a aplicações, conforme determinado no artigo 13
do Decreto nº 8.771/2016.

Os dados dos USUÁRIOS, coletados pela MEUCOMPROMISSO, por meio da utilização do
Infográfico do Amor, poderão ser compartilhados com terceiros, nas hipóteses relacionadas
abaixo:

1. Quando necessário às atividades comerciais do MEUCOMPROMISSO com o intuito
de possibilitar a prestação dos serviços ofertados por meio do site
https://www.meucompromisso.com, bem como para fins publicitários e estatísticos.

2. Exclusivamente para o caso de postagem o MEUCOMPROMISSO compartilhará o
Nome, CPF e Endereço do USUÁRIO, com a empresa OD Gráfica Digital, que
realizará a impressão do infográfico e entrega na casa do cliente.

3. Em caso de transações e alterações societárias envolvendo o
MEUCOMPROMISSO, hipótese em que a transferência dos dados será necessária
para a continuidade dos serviços ofertados por meio do site
https://www.meucompromisso.com, bem como para fins publicitários e estatísticos.

4. Mediante ordem judicial ou por requerimento de autoridades administrativas que
detenham competência legal para sua requisição.

O MEUCOMPROMISSO garante ao USUÁRIO, no que diz respeito ao processamento de
dados pessoais, os seguintes direitos:

1. A confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais;

2. O acesso aos seus dados coletados por meio do Infográfico do Amor e eventual
distribuição destes a terceiros segundo descrito no presente documento;

3. A correção de seus dados, caso estes estejam incompletos, inexatos ou
desatualizados;
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4. O bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a legislação brasileira aplicável;

5. A portabilidade dos dados pessoais, para si ou para terceiro, mediante requisição
expressa feita pelo USUÁRIO ao MEUCOMPROMISSO, através de email para
suporte@meucompromisso.com

6. A eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento, desde que não
haja determinação legal para mantê-los registrados junto ao MEUCOMPROMISSO;

7. A obtenção de informações sobre entidades públicas ou privadas com as quais o
MEUCOMPROMISSO compartilhou seus dados, caso isso ocorra; e

8. Informações sobre a possibilidade e consequência do não fornecimento do
consentimento do USUÁRIO.

O USUÁRIO poderá enviar e-mail para suporte@meucompromisso.com postando dúvidas
e/ou requerimentos relacionados a seus dados pessoais.

O MEUCOMPROMISSO excluirá os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:

1. Quando a finalidade para a qual foram coletados seja alcançada; ou, quando
deixarem de ser necessários ou pertinentes para o alcance da finalidade, conforme
finalidades descritas na presente Política de Privacidade;

2. Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este se fizer
necessário, requerendo a exclusão ao MEUCOMPROMISSO através do email
suporte@meucompromisso.com

3. Caso seja determinado por autoridade competente.

4. Em caso de fraude ou tentativa de fraude realizada pelo USUARIO, informando de
forma incorreta os dados com intuito de dirimir a imagem do MEUCOMPROMISSO,
ou com intuito de obtenção de vantagens terceiras do MEUCOMPROMISSO.

5. Em caso de que os sistemas do MEUCOMPROMISSO detectem má-fé por parte
dos dados fornecidos pelo USUARIO.

O MEUCOMPROMISSO se responsabiliza por eliminar os dados de pagamento fornecidos
pelo USUÁRIO de sua própria base de dados. O USUÁRIO se declara ciente de que não
compete ao MEUCOMPROMISSO promover a exclusão dos referidos dados da base de
dados de empresas terceiras.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer razão, venha a ser
reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade das demais
disposições destes Termos, as quais permanecerão plenamente válidas e vinculantes,
gerando efeitos em sua máxima extensão.
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A falha do MEUCOMPROMISSO em exigir quaisquer direitos ou disposições dos presentes
Termos não constituirá renúncia, podendo este exercer regularmente o seu direito, dentro
dos prazos legais.

Todos os materiais, patentes, marcas, registros, domínios, nomes, privilégios, criações,
imagens e todos os direitos conexos e relacionados com o MEUCOMPROMISSO e
desenvolvidos pelo MEUCOMPROMISSO, são e permanecerão de única e exclusiva
propriedade do MEUCOMPROMISSO, concordando os USUÁRIOS em não praticar ato ou
fato que, por qualquer modo, prejudique os direitos previstos aqui e tampouco reivindicar
qualquer direito ou privilégio sobre os mesmos.

O MEUCOMPROMISSO poderá alterar este instrumento a qualquer momento, bastando,
para tanto, publicarmos uma versão revisada em nosso site. Por este motivo,
recomendamos veementemente que sempre visite esta seção de nosso Site, lendo-a,
periodicamente.

O presente instrumento constitui o entendimento integral entre o USUÁRIO e
MEUCOMPROMISSO e é regido pelas Leis Brasileiras, ficando eleito o foro da cidade de
domicílio da cidade de CAMPINAS, estado de São Paulo, como único competente para
dirimir questões decorrentes do presente instrumento, com renúncia expressa a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

O MEUCOMPROMISSO não se responsabiliza por informações
concedidas pelo USUARIO de forma equivocada, sendo o USUARIO
único responsável por informar os dados de maneira idônea e correta
e seguindo os preceitos da boa-fé e das leis brasileiras.


