
Política de Privacidade 

Política de Privacidade do Aplicativo Zona Azul Digital Sorocaba 

 

1. Da Política de Privacidade 

Esta política de privacidade tem o objetivo de explicar como o Zona Azul Digital 

Sorocaba trata suas informações pessoais quando você utiliza o serviço de 

Estacionamento Zona Azul através do Aplicativo e Portal. Visa assegurar a garantia de 

que, quaisquer informações relativas aos usuários, não serão fornecidas, publicadas ou 

comercializadas em nenhuma circunstância, estando, portanto, seguras. 

Para utilizar o serviço Zona Azul Digital o usuário deve aceitar a Política de Privacidade, 

que contém informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 

tratamento e proteção dos dados pessoais.  

O Zona Azul Digital Sorocaba pode revisar esta política e alterá-la a qualquer 
momento. Publicaremos todas as alterações da Política de Privacidade nesta página e, 
se as alterações forem significativas, você será notificado de qualquer alteração por e-
mail ou através de uma mensagem no seu aplicativo de usuário. 
 
1.2 Consentimento  

Quando você cria seu cadastro ou efetua uma transação como parte do processo de 

compra de créditos ou uso das vagas Zona Azul, você nos fornece informações 

pessoais como nome, telefone, endereço, e-mail, número do CPF e Cartão de Crédito. 

Após a realização dessas ações entendemos que você está de acordo com a coleta de 

dados para serem utilizados pela nossa empresa.  

Portanto, a simples utilização do serviço implicará na aceitação dessa política de 

privacidade. Caso discorde da política é seu dever nos comunicar para que possamos 

tomar as providências necessárias e encerrar a prestação de nossos serviços a você. 

 

1.3 Tratamento das Informações 

O Zona Azul Digital Sorocaba poderá utilizar e compartilhar suas informações pessoais 

com operadoras de cartão de crédito e plataformas de pagamento, para o fim de 

viabilizar os pagamentos efetuados pelo Aplicativo ou Portal. 

Limitamos o acesso às informações pessoais a funcionários do Zona Azul Digital 

Sorocaba que precisam ter conhecimento dessas informações para operar, 

desenvolver ou melhorar os nossos serviços No entanto, ressaltamos que sua senha é 

secreta e nenhum agente operador ou desenvolvedor do Zona Azul Digital Sorocaba 

está autorizado a solicitá-la, por isso não a informe a ninguém. 

 

 



1.4 Segurança das Informações Pessoais 

O Zona Azul Digital Sorocaba tem o compromisso de dar proteção às suas informações 

pessoais. Usamos tecnologias de segurança para proteger suas informações pessoais 

contra uso, divulgação, alteração, destruição ou acesso não autorizado.  

Nós não nos responsabilizamos pelas medidas de segurança das operadoras de cartão 

de crédito.  

Ressaltamos que nenhuma medida de segurança é perfeita ou impenetrável. Nós não 

controlamos as ações de outros usuários com quem você compartilha suas 

informações. Você pode reduzir esses riscos utilizando práticas de segurança como 

escolher uma senha complexa ou usar um antivírus atualizado. 

1.5 Declaração de Privacidade 

Eventualmente pode ser necessário - por lei, processo legal, litígio ou solicitações de 

autoridades públicas e governamentais - que o Zona Azul Digital Sorocaba revele 

informações pessoais do Usuário.  


