POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade informa os Usuários de nossas políticas relativas ao
processamento de informações pessoais que recebemos dos Usuários do site
www.cointrade.cx.
Para lhe fornecer nossos serviços, precisaremos apenas de um e-mail válido e senha, a
menos que o uso de suas informações pessoais passe a ser exigido por lei.
A Política se aplica à Plataforma e a todos os serviços oferecidos pela Cointrade Crypto
Exchange.
1. Tipo de Informação Pessoal
1.1. Ao fornecer nossos serviços, podemos coletar:
1.1.1. Endereço de IP;
1.1.2. Endereço de e-mail e senha;
1.1.3. Cookies;
1.1.4. Seus dispositivos móveis que você usa com a Plataforma podem fornecer algumas
informações que podem potencialmente identificá-lo, como o tipo do dispositivo, tipo
de plataforma, número de celular, serviço de internet, sistema operacional, informações
de geolocalização, navegador que você usa, idioma do navegador ou as páginas
visitadas, etc.
1.1.5. A Plataforma pode fornecer algumas informações do seu comportamento, como a
visita à Plataforma, o clique em anúncios ou outras informações semelhantes. Tais
informações podem ser recebidas com dados adicionais relacionados, como a hora, data
e local relacionados a tais informações.
1.2. Ao nos fornecer voluntariamente informações do seu comportamento, incluindo,
sem limitação, o uso da Plataforma, você concorda expressa e irrevogavelmente com o
uso de suas informações pessoais de acordo com esta Política de Privacidade. Se você
fornecer informações pessoais a nós, você reconhece e concorda que essas informações
pessoais podem ser transferidas de sua localização atual para os servidores da
Plataforma e para os servidores de terceiros autorizados.
2. Como Protegemos Suas Informações
2.1. Adotamos práticas adequadas de coleta, armazenamento e processamento de dados
e medidas de segurança para proteger contra acesso não autorizado, alteração,
divulgação ou destruição de seu usuário e senha, informações de transações e dados
armazenados em nossa Plataforma.

2.2. Nossa Plataforma está funcionando a fim de criar um ambiente o mais seguro
possível para os usuários.
2.3. Infelizmente, não existe uma transmissão ou armazenamento de dados
completamente seguro, por isso não podemos garantir que a nossa segurança não será
violada.
2.4. Sem prejuízo dos nossos esforços na proteção de suas informações, nada neste
documento constitui uma garantia de segurança da Plataforma, e você concorda em
transmitir informações por sua conta e risco. Observe que a Plataforma não garante que
Suas informações não possam ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas pela
violação de qualquer uma de nossas proteções físicas, técnicas ou gerenciais.
3. Cookies do Navegador da Web
3.1. Para saber mais sobre cookies, por favor familiarize-se com a nossa Política de
Cookies.
4. “Não rastreio” de sinais
4.1. Nós não coletamos qualquer informação que possa identificá-lo sem sua permissão.
5. Formas de Coletar Informações Pessoais
5.1. Informação de identificação pessoal
5.1.1. Podemos coletar informações de identificação pessoal dos Usuários de várias
maneiras, incluindo, mas não se limitando a, quando os Usuários visitam nossa
Plataforma, registram se na Plataforma Tecnológica, fazem uma solicitação de transação
e em conexão com outras atividades, serviços, função ou recursos que disponibilizamos
na Plataforma. Coletaremos informações de identificação pessoal dos Usuários somente
se elas voluntariamente enviarem essas informações para nós.
5.2. Informação de identificação não pessoal
5.2.1. Podemos coletar informações de identificação não pessoais sobre os usuários
sempre que eles interagem com nossa Plataforma. As informações de identificação não
pessoal podem incluir o nome do navegador, o tipo de computador e informações
técnicas sobre os meios de conexão do usuário com a Plataforma, como o sistema
operacional e os provedores de serviços de Internet utilizados e outras informações
semelhantes.
6. Lei e Danos
6.1. Não obstante qualquer disposição em contrário nesta Política, podemos preservar
ou divulgar Suas informações se acreditarmos que é razoavelmente necessário cumprir
uma lei, regulamento, processo legal ou solicitação governamental; para proteger a
segurança de qualquer pessoa; para tratar de questões de fraude, segurança ou técnicas;
ou para proteger os nossos direitos ou propriedade ou de nossos usuários.

6.2. Você reconhece que a Plataforma não é responsável por qualquer uso ilegal ou
abusivo de Suas informações. Você reconhece que, no caso de você compartilhar suas
informações da Plataforma em redes sociais, suas informações estarão sujeitas às
políticas de privacidade de tais redes sociais.
6.3. A Plataforma pode compartilhar suas informações pessoais com autoridades
policiais, autoridades de proteção de dados, autoridades governamentais e outras
autoridades desde que a Plataforma seja legalmente obrigada a fazê-lo ou para proteger
a segurança dos usuários e da Plataforma.
7. Alterações na Política de Privacidade
7.1. A Plataforma tem o poder de atualizar esta Política a qualquer momento. O usuário
deve verificar esta Política de Privacidade periodicamente. Seu uso continuado do
serviço após a publicação de qualquer modificação na Política de Privacidade nesta
página constituirá seu reconhecimento das modificações e seu consentimento em
cumprir e estar vinculado à Política de Privacidade modificada.
7.2. Se fizermos quaisquer alterações significativas a esta Política de Privacidade,
iremos notificá-lo através do endereço de e-mail que Você nos forneceu, ou colocando
um aviso destacado na Plataforma. Você reconhece e concorda que é sua
responsabilidade rever esta política de privacidade periodicamente e tomar
conhecimento das modificações.

