
A Ucorp está comprometida em respeitar a privacidade de nossos usuários e em 
fornecer uma experiência segura e protegida para todos os clientes, provedores 
de serviços de nossos produtos. O site da Ucorp e todos os aplicativos móveis 
relacionados e outras propriedades e serviços interativos (coletivamente, os 
“Sites”) são de propriedade, operados e distribuídos pela UCORP – Tecnologia 
em Gestão de Frotas e Comercio de Veículos Eirelli.  

Esta Política de Privacidade descreve os dados pessoais que a Ucorp pode 
coletar, sua utilização e proteção a esses dados e com quem podemos 
compartilhá-los. Esta Política de Privacidade destina-se a fornecer um aviso aos 
indivíduos em relação aos dados pessoais, em um esforço para estar em 
conformidade com as leis e regulamentos de privacidade de dados das 
jurisdições nas quais a Ucorp opera. 

Ao usar nosso site ou enviar dados pessoais para a Ucorp por qualquer outro 
meio, você reconhece que entende e concorda em ficar vinculado a esta Política 
de Privacidade e concorda que a Ucorp pode coletar, processar, transferir, usar 
e divulgar seus dados pessoais conforme descrito em esta política. 

Se, a qualquer momento, você desejar retirar seu consentimento para processar 
seus dados pessoais, poderá entrar em contato com a Ucorp, conforme descrito 
nesta Política de Privacidade.  

Se você não concorda com algum dos termos desta Política de Privacidade, você 
não deve utilizar nosso site.  

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos os usuários, incluindo os usuários 
que estão simplesmente visualizando o conteúdo disponível através do site e 
usuários que se inscreveram para serviços e/ou são contribuintes de conteúdo 
através do site. 

O site usa cookies para monitorar as preferências de navegação. Nem nós nem 
quaisquer terceiros fornecem qualquer garantia quanto à precisão, pontualidade, 
desempenho, integridade ou adequação das informações e materiais 
encontrados ou oferecidos no site para qualquer finalidade específica. 

Você reconhece que tais informações e materiais podem conter imprecisões ou 
erros e nós expressamente excluímos a responsabilidade por tais imprecisões 
ou erros na máxima extensão permitida por lei.  

O uso de qualquer informação ou material no site é inteiramente por sua conta e 
risco, pelo qual não seremos responsáveis. Será de sua responsabilidade 
garantir que quaisquer produtos, serviços ou informações disponíveis através do 
site atendam aos seus requisitos específicos. 

O site da Web contêm material que é de propriedade ou licenciado para nós. 
Este material inclui, mas não se limita a, conteúdo, design, layout, aparência e 
gráficos. 

A reprodução é proibida, exceto de acordo com nossos direitos autorais, que 
fazem parte destes termos e condições. Todas as marcas registradas 



reproduzidas no site, que não são de propriedade ou licenciadas para o 
operador, são reconhecidas no site.  

O uso não autorizado do site pode dar origem a um pedido de indenização e/ou 
ser um crime. De tempos em tempos, o site também pode incluir links para outro 
site. 

Esses links são fornecidos para sua conveniência para fornecer mais 
informações. Eles não significam que endossamos o(s)site(s). 

Não nos responsabilizamos pelo conteúdo do(s) website(s) vinculado(s). Dados 
Pessoais Recolhidos Durante o uso do site e serviços Ucorp, os dados pessoais 
podem ser coletados e processados pela Ucorp, que dividimos em categorias 
gerais, conforme estabelecido neste documento, e nos termos para os quais 
podemos processar tais dados pessoais.  

Podemos processar dados sobre o uso do nosso site e serviços ("dados de 
uso").Os dados de uso podem incluir seu endereço IP, localização geográfica, 
tipo e versão do navegador, sistema operacional, fonte de referência, duração 
da visita, exibições de página e caminhos de navegação do site, além de 
informações sobre o tempo, frequência e padrão do uso do serviço.  

A fonte dos dados de uso é o nosso sistema de rastreamento de análise. Esses 
dados de uso podem ser processados para fins de análise do uso do site e 
serviços. Podemos processar os dados da sua conta ("dados da conta").  Os 
dados da conta podem incluir seu nome, dados de habilitação, endereço e e-
mail. A fonte dos dados da conta é você ou seu empregador. 

Os dados da conta podem ser processados com a finalidade de operar o site/App 
da Ucorp, fornecendo nossos serviços, garantindo a segurança do site e 
serviços, mantendo backups de nossos bancos de dados e nos comunicando 
com você. Podemos processar suas informações incluídas em seu perfil pessoal 
em nossa plataforma ("dados de perfil"). 

Os dados do perfil podem incluir seu nome, endereço, dados da habilitação, 
cartão de crédito, número de telefone, endereço de e-mail, fotos de perfil. Os 
dados do perfil podem ser processados com a finalidade de ativar e monitorar 
seu uso do site e serviços.  

Podemos processar seus dados pessoais que são fornecidos durante o uso de 
nossos serviços ("dados de serviço").  Os dados do serviço podem incluir seu 
uso da plataforma. 

A fonte dos dados do serviço é você ou seu empregador. Os dados de serviço 
podem ser tratados para efeitos de funcionamento do Site e App, proporcionando 
aos nossos serviços, garantindo a segurança do site e serviços do App mantendo 
back-ups de nossos bancos de dados e se comunicar com você. Podemos 
processar informações que você divulga para publicação em nosso site ou 
através de nossos serviços ("dados de publicação"). 



Os dados de publicação podem ser processados para permitir a realização dessa 
publicação e para administrar o Site e os serviços oferecidos via App. Podemos 
processar informações contidas em qualquer consulta que você nos enviar a 
respeito de bens e / ou serviços ("dados de consulta"). 

Os dados da consulta podem ser processados com a finalidade de oferecer, 
comercializar e vender bens e/ou serviços relevantes para você. Podemos 
processar informações relacionadas ao relacionamento com nossos clientes, 
incluindo informações de contato do cliente ("dados de relacionamento com o 
cliente"). 

Os dados de relacionamento com o cliente podem incluir seu nome, seu 
empregador, seu cargo ou função, seus detalhes de contato e informações 
contidas nas comunicações entre nós e você ou seu empregador. A fonte dos 
dados de relacionamento com o cliente é você ou seu empregador. 

 Os dados de relacionamento com o cliente podem ser processados com a 
finalidade de gerenciar nossos relacionamentos com os clientes, comunicar-se 
com os clientes, manter registros dessas comunicações e promover nossos 
produtos e serviços para os clientes. Podemos processar informações que você 
nos fornece como propósito de assinar nossas notificações por e-mail e / ou 
boletins informativos ("dados de notificação"). 

Os dados de notificação podem ser processados com o objetivo de enviar as 
notificações relevantes e/ou boletins informativos. Podemos processar 
informações contidas em ou relacionadas a qualquer comunicação que você nos 
enviar ("dados de correspondência"). Os dados de correspondência podem 
incluir o conteúdo de comunicação e metadados associados à comunicação. 
Nosso site irá gerar os metadados associados a comunicações feitas usando os 
canais de contado do site e App da Ucorp.  

Os dados de correspondência podem ser processados para fins de comunicação 
com você e manutenção de registros. Podemos processar qualquer um dos seus 
dados pessoais identificados nesta política quando necessário para o 
estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais, seja em processos 
judiciais ou em um procedimento administrativo ou extrajudicial.  

Podemos processar qualquer um dos seus dados pessoais identificados nesta 
política quando necessário com a finalidade de obter ou manter cobertura de 
seguro, gerenciar riscos ou obter aconselhamento profissional. Além das 
finalidades específicas para as quais podemos processar seus dados pessoais 
aqui estabelecidos, também podemos processar qualquer um de seus dados 
pessoais quando tal processamento for necessário para o cumprimento de uma 
obrigação legal a que estamos sujeitos ou para proteger sua interesses vitais ou 
os interesses vitais de outra pessoa natural. Você controla as informações 
fornecidas a nós e não coletamos informações fora das informações que você 
envia através do site e App da Ucorp.  

Nosso uso de dados pessoais As informações de contato pessoal (endereço, 
dados da CNH, número de telefone, endereço de e-mail)fornecidas por você 



neste processo de registro são confidenciais, desde que possamos divulgar seus 
dados pessoais para nossas seguradoras e / ou consultores profissionais na 
medida do razoavelmente necessário para a obtenção de ou manutenção de 
cobertura de seguro, gerenciamento de riscos, obtenção de aconselhamento 
profissional ou estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais, seja em 
processos judiciais ou em procedimento administrativo ou extrajudicial.  

Além das divulgações específicas dos dados pessoais aqui estabelecidos, 
podemos divulgar seus dados pessoais quando tal divulgação for necessária 
para o cumprimento de uma obrigação legal à qual estamos sujeitos ou para 
proteger seus interesses vitais ou os interesses vitais de outra pessoa.  

Também podemos divulgar seus dados pessoais quando tal divulgação for 
necessária para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais, seja 
em processos judiciais ou em procedimento administrativo ou extrajudicial.  

Também podemos usar seu endereço de e-mail, número de telefone e outras 
informações de identificação pessoal para fins não comerciais ou administrativos 
(como notificá-lo sobre grandes mudanças de serviço ou para fins de 
atendimento ao cliente). 

Você não pode cancelar o recebimento de comunicações para fins não 
comerciais ou administrativos. Divulgação de dados pessoais. Nós não 
vendemos seus dados pessoais para terceiros - nunca. Embora possamos 
divulgar informações sobre a utilização dos nosso site, essa informação não 
contém dados pessoais.  

Geralmente, não divulgamos dados pessoais a terceiros. No entanto, podemos 
compartilhar dados pessoais com nossos prestadores de serviços, a fim de 
manter, aprimorar ou aumentar a funcionalidade do site. Usamos outros terceiros 
para fornecer análises da Web no site .Ao se inscrever no site, compartilharemos 
os dados de cliques agregados, conforme necessário, para que o terceiro 
forneça esse serviço. Endereço de Protocolo da Internet Como a maioria do site, 
nós coletamos o endereço IP (Internet Protocol) de todos os visitantes do site.  

Um endereço IP é um número que é atribuído automaticamente ao seu 
computador quando você usa a Internet. Usamos endereços IP para ajudar a 
diagnosticar problemas com nosso servidor, administrar o site, analisar 
tendências, rastrear o movimento dos usuários, coletar informações 
demográficas gerais para uso agregado a fim de melhorar o site e fornecer 
conteúdo personalizado e personalizado Cookies. Quando você acessa o site, 
podemos enviar um ou mais "cookies" para o seu computador. Um "cookie" é 
uma pequena linha de texto que é armazenada com o seu navegador, que 
usamos para ajudar a fornecer um serviço melhor para você. Seu navegador tem 
opções para aceitar, rejeitar ou avisar quando um cookie é enviado.  

Podemos usar cookies para muitos propósitos, incluindo (sem limitação) salvar 
informações para que você não tenha que reinseri-las toda vez que visitar o site, 
e entregar conteúdo (que pode incluir anúncios de terceiros) específico para seus 
interesses.  



Além disso, podemos empregar "GIFs transparentes" (também conhecidos como 
Web Beacons) e ferramentas similares, que são usadas para rastrear padrões 
de uso anonimamente (isto é, de uma maneira não identificável pessoalmente).  

Além disso, também podemos usar essas ferramentas em e-mails baseados em 
HTML enviados aos usuários para rastrear quais e-mails são abertos pelos 
destinatários. Direitos de privacidade da EUS e você estiver na União Européia 
(UE), o Regulamento Geral de Proteção de Dados lhe concede certos direitos 
sob a lei. Em particular, o direito de acessar, corrigir ou excluir os dados pessoais 
que a Ucorp detém sobre você. O Ivy Exec reterá seus dados pelo tempo que 
você dedicar aos nossos serviços até que você solicite a exclusão de tais dados 
pessoais. 

A pedido, a Ucorp concederá aos indivíduos acesso razoável aos dados 
pessoais que eles contêm sobre eles. Além disso, a Ucorp tomará medidas 
razoáveis para permitir que indivíduos corrijam, alterem ou excluam as 
informações que contêm sobre eles. A Ucorp também depende de cada indivíduo 
para ajudar no fornecimento de atualizações precisas de seus dados pessoais. 
Para acessar, corrigir, alterar ou excluir os dados pessoais que a Ucorp detém 
sobre um indivíduo, o indivíduo deve entrar em contato.  

Se você tiver um comentário, pergunta ou reclamação sobre como a Ucorp está 
lidando com seus dados pessoais, esperamos que você entre em contato 
conosco para nos permitir resolver o problema. Transferência Internacional de 
Dados Para indivíduos na Suíça, na UE, na Ásia, nos Estados Unidos ou em 
qualquer outra região com leis ou regulamentos que regem a coleta, uso e 
divulgação de dados pessoais, que diferem das leis brasileiras, observe que 
Ucorp uma empresa com sede e base legal no Brasil.  

Se você utilizar o site, todas as informações, incluindo informações pessoais, 
serão transferidas para a Ucorp (incluindo terceiros para os quais os dados foram 
divulgados conforme descrito acima) no Brasil e as informações disponibilizadas 
por meio do site podem ser visualizadas por indivíduos localizados em qualquer 
parte do mundo. 

Os sites e “app” são hospedados no Brasil e destinam-se principalmente aos 
usuários no Brasil. Informamos que através do seu uso continuado do site, que 
é regido pela legislação brasileira e por esta Política de Privacidade, você 
concorda com a transferência de seus dados pessoais para o Brasil.  

Privacidade das crianças. Você deve ter pelo menos 18 anos para se registrar 
para usar o site. Alterações a esta privacidade Política. A Ucorp se reserva o 
direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento, para que 
possa refletir com precisão o ambiente regulatório e nossas práticas de coleta 
de dados.  

Ao acessar o site a qualquer momento após essas modificações, você concorda 
com essas modificações. Esta Política de Privacidade foi modificada pela última 
vez em 31 de agosto de 2020. Informações de contato: Você pode entrar em 
contato conosco: pelo e-mail: contato@ucopr.app; 


