
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE COOKIES – VZIT 
AO ACESSAR A VZIT, ENVIAR COMUNICAÇÕES OU FORNECER QUALQUER TIPO DE DADO PESSOAL, 
VOCÊ DECLARA ESTAR CIENTE COM RELAÇÃO AOS TERMOS AQUI PREVISTOS E DE ACORDO COM 
A POLÍTICA DE PRIVACIDADE, A QUAL DESCREVE AS FINALIDADES E FORMAS DE TRATAMENTO DE 
SEUS DADOS PESSOAIS QUE VOCÊ DISPONIBILIZAR NA PLATAFORMA. 
 
S. R. DE CAMPOS CORREA MACHADO ALMEIDA - ME, doravante denominada “VZIT”, com sede na cidade 
de Amparo, Estado de São Paulo, na Rua Olímpia Silveira Moreira, nº 519, Jardim Moreirinha, CEP: 13903-
370, inscrito(a) no CNPJ/MF sob n.º 10.308.011/0001-97, , Telefone/WhatsApp (19)99835-6649 e e-mail 
contato@vzti.com.br,  vem apresentar sua Política de Privacidade e Política de Cookies nos termos abaixo. 

Neste documento desejamos conscientizá-lo sobre como nós, da VZIT, coletamos e tratamos seus dados na 
plataforma, para qual finalidade os usaremos e com quem compartilharemos, sem qualquer discriminação 
na criação e na prestação do serviço da plataforma. 

Definiremos, a seguir, como utilizamos e protegemos as informações que você fornecer ao utilizar os serviços 
disponibilizados na plataforma VZIT. O compromisso é garantir que sua privacidade seja protegida em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei n. 13.709/2018 (com vigência a partir de 14 
de agosto de 2020). 

Ao usar a Plataforma VZIT, solicitamos certas informações para identificá-lo, as quais serão tratadas de 
acordo com os dispostos na Legislação de Proteção de Dados brasileira. Ademais, a garantia da 
confidencialidade dos dados pessoais dos usuários é muito importante para a Plataforma VZIT, assim iremos 
sempre tentar buscar as melhores técnicas para proteger os dados de nossos Usuários. 

Todas as suas informações pessoais coletadas serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita no nosso site 
mais produtiva e agradável possível. 

A presente Política de Privacidade e de Cookies compõe a documentação essencial da Plataforma VZIT em 
conjunto com os Termos e Condições de Uso. Caso não concorde com as informações aqui disponibilizadas, 
ou com nossos Termos e Condições de Uso, destacamos que não será possível utilizar os serviços ora 
oferecidos. 

Em caso de dúvidas, ou outras informações, o USUÁRIO pode contatar a VZIT pelo e-mail 
contato@vzit.com.br.  
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1 DEFINIÇÕES GERAIS 
a) Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. 

b) Titular dos dados: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. 

c) Usuário ou VZITOR: toda pessoa que acessa ou utiliza a Plataforma VZIT. Salvo quando expressamente 
indicado em contrário, os termos “você”, “seu” ou “sua” se referem ao Usuário (Titular dos Dados). 

d) Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração. 

e) Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

f) Cookies: arquivo contendo um conjuntos de dados do usuário armazenados no dispositivo. 

g) Controlador (proprietário): pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

h) Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador. 

i) Proprietário: entende-se que o proprietário, para fins desta Política de Privacidade e de Cookies, é a 
Plataforma VZIT. 

j) Dados de uso: são as informações coletadas automaticamente através do site, Plataforma VZIT ou site 
de terceiros, como: endereços IP ou nomes de domínio dos computadores dos usuários, endereços de 
URI (Uniform Resource Identifier), tempo da solicitação, método usado para enviar a solicitação ao 
servidor, tamanho do arquivo recebido em resposta, código numérico do status da resposta do servidor, 
país de origem, recursos do navegador e do sistema operacional do usuário, tempo por visita e caminho 
seguido dentro do site, assim como referência especial às páginas visitadas, e outros parâmetros sobre 
sistema operacional e ambiente de TI do usuário. 

k) Plataforma digital, Plataforma ou Marketplace: se refere tanto ao Website quanto ao Aplicativo para 
dispositivos móveis, desenvolvidos e gerenciados pela VZIT, salvo se expressamente disposto de forma 
diversa. 

l) Serviço: o que a Plataforma VZIT fornece de acordo com os Termos e Condições de Uso disponíveis 
através do link. 



2 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

2.1 Da coleta e da finalidade do tratamento de dados pessoais 

Em atenção às legislações de proteção de dados, informamos que a plataforma VZIT coleta alguns dados 
pessoais dos usuários, os quais são fornecidos pelo próprio usuário ou, no caso de dados de uso, coletados 
automaticamente por meio de Cookies e/ou pelo próprio sistema / plataforma. 

Os dados pessoais fornecidos por Você durante o processo de compra são os estritamente necessários para 
que possamos identificá-lo, contatá-lo, cumprir com exigências legais, efetivar as cobranças e pagamentos 
referentes aos serviços / produtos contratados por meio da plataforma, bem como para fins estatísticos e 
melhoramentos na experiência do Usuário, prover melhores experiências, ofertar produtos específicos para 
seu gosto e perfil e garantir sua segurança, nos termos da nossa Política de Privacidade. Por isso, Você deve 
fornecer dados pessoais verdadeiros, precisos, atuais e completos, assim como manter atualizadas essas 
informações na Plataforma.  

A VZIT poderá, a qualquer momento, criar um perfil de usuário com seus dados na plataforma, acessível 
através de login e senha de acesso, que será informada na oportunidade, visando melhorar a experiência do 
usuário facilitando a gestão de pedidos, pagamentos e agilidade em futuros processos de compras. 

Ainda, poderão ser coletados outros dados / informações (em complemento aos citados acima), os quais são 
necessários para prover uma melhor experiência, ofertar produtos específicos para seu gosto e perfil e 
garantir a sua segurança (identificando possíveis usos indevidos de sua conta). Para estes fins, os seguintes 
dados podem ser solicitados / capturados: lugar, gostos e hobbies preferidos; se costuma viajar sozinho, com 
família ou grupo; motivo da viagem (se a lazer, trabalho ou férias); seus dados de localização (obtidos de 
forma automatizada).  

Ao acessar a plataforma VZIT, podemos coletar e determinar, de forma automática, informações de sua 
localização aproximada, com base no GPS (Sistema de Posicionamento Global) do dispositivo que está 
utilizando para acessar a VZIT ou mesmo através de informações de sua conexão com a internet, obtidas 
através do seu endereço IP (Internet Protocol), com a finalidade de possibilitar a oferta de experiências 
próximas a Você, num determinado raio de distância. 

Ademais, de forma adicional, serão coletados e tratados dados para fins de pagamento dos serviços 
solicitados e/ou cobranças de pendências, por meio de formulários disponibilizados e administrados por 
plataforma terceira (Wirecard Brasil). o que pode incluir: nome completo, CPF, endereço residencial, 
endereço de e-mail, número de telefone, dados de cartão de crédito e/ou dados bancários. Favor consultar 
documentação legal da plataforma de terceiro para maiores detalhes (https://wirecard.com.br/politica-de-
privacidade/). 

Os dados obrigatórios de preenchimento, e de captura automática, serão sinalizados nos formulários 
disponibilizados, observando-se que o não fornecimento de tais dados podem impedir e/ou limitar o acesso 
aos serviços oferecidos. 

O Usuário é o único responsável pelas informações preenchidas, devendo fornecer dados pessoais 
verdadeiros, precisos, atuais e completos, bem como manter os manter atualizados. Ademais, o Usuário é 
único responsável por quaisquer dados de terceiros obtidos, publicados ou compartilhados por ele na 
plataforma VZIT. 

O uso de Cookies (e de outras ferramentas de rastreamento) pela plataforma VZIT e/ou pelos proprietários 
de serviços de terceiros usados pela plataforma tem o objetivo de fornecer o serviço requerido pelo usuário, 
além de outros fins presentes neste documento e na Política de Cookies. 



Em relação ao modo e local de tratamento dos dados, a plataforma VZIT se compromete a tomar medidas 
de segurança para impedir o acesso não autorizado, divulgação, modificação ou destruição não autorizada 
dos dados, incluindo o uso de sistemas de criptografia no armazenamento de dados, à medida do possível. 

O tratamento de dados é feito por computadores/ferramentas de TI, seguindo procedimentos 
organizacionais com finalidades específicas. Em determinados casos, além do proprietário, os dados poderão 
ser acessados por outros responsáveis envolvidos com a plataforma (administração, vendas, marketing, 
jurídico, equipe de Tecnologia da Informação) ou terceiros, caso necessário (provedores de serviços técnicos, 
operadoras de correspondência, provedores de hospedagem, empresas de TI, agências de comunicação, 
anfitriões), os quais podem atuar como operadores de dados. A qualquer momento é possível solicitar à 
Plataforma VZIT a lista atualizada dessas partes. 

2.2 Do Consentimento 

A Plataforma VZIT poderá tratar dados pessoais relacionados aos usuários mediante prévio e expresso 
consentimento. 

O aceite e a concordância serão exigidos e ratificados antes de finalizar a reserva, por meio da seleção do 
checkbox correspondente à opção “Li e aceito a política de privacidade e os termos e condições”, 
oportunidade na qual Você manifesta seu consentimento livre e expresso. Ademais, o usuário, devidamente 
informado sobre os termos aqui expostos, concorda com o conteúdo deste documento e demais correlatos 
(em especial os Termos de Uso e Política de Cookies). Neste momento, será gerado um “log” (arquivo digital) 
vinculando as informações fornecidas e da reserva, contendo os seguintes dados de usuários: IP, Data e hora. 

2.3 Do prazo de tratamento dos dados 

A duração do armazenamento e tratamento dos dados aqui referidos é por prazo indeterminado e será 
mantida pelo tempo necessário até o cumprimento de seu objetivo, e/ou enquanto não houver revogação 
do consentimento dado por parte do USUÁRIO ou quando assim for solicitado por meio de determinação 
judicial ou extrajudicial, quando cabível, bem como enquanto durar as operações e registros legais da VZIT, 
sempre respeitando-se as normas legais aplicáveis. 

Ainda, é importante informar a Você que, terminada ou extinta sua conta na Plataforma VZIT, devemos 
armazenar os seus dados pelo período que a lei exigir, bem como fornecê-los às autoridades quando 
solicitados, em especial (mas não se limitando) aos prazos e condições previstos na Lei Federal n° 
12.965/2014 - Marco Civil da Internet e seu Regulamento (Decreto nº 8.771/2016) e na Lei Federal nº 
9.613/98, que trata sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. 

2.4 Dos direitos dos usuários 

Nos termos do art. 18 da Lei n. 13.709/2018 (com vigência a partir de 14 de agosto de 2020), poderá o 
usuário, mediante solicitação expressa e respeitando os prazos legais, exercer seus direitos de: 

a. confirmação da existência de tratamento; 
b. acesso aos dados; 
c. correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
d. anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na referida Lei; 
e. portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de 

acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e 
industrial; 

f. eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 da referida Lei; 

g. informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado 
de dados; 



h. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa; 

i. revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da referida Lei. 

Caso Você deseje usufruir de um ou mais direitos acima expostos, e este ainda não esteja disponível de forma 
automatizada na plataforma, ou tenha alguma dúvida, por favor envie uma mensagem eletrônica para o e-
mail: contato@vzit.com.br.  

2.5 Dos anúncios 

A Plataforma VZIT coleta e utiliza informações contidas em anúncios. Essas informações podem incluir o seu 
endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet Service Provider), o navegador que utilizou ao visitar o 
nosso website, o tempo da sua visita e que páginas visitou dentro do nosso website e/ou aplicativo. 

2.6 Do Fornecimento de dados a terceiros. 

A Plataforma VZIT pode compartilhar seus dados com terceiros para prestar o serviço ofertado, tais como: 
armazenamento, identificação, pagamento e validação, viabilização de ofertas e serviços da Plataforma; 
operacionalização e gestão das experiências; na prevenção e combate a crimes, problemas técnicos ou de 
segurança. Além disso, seus dados pessoais poderão ser compartilhados para cumprir obrigação e exigência 
legal, decisão judicial, arbitragem, termo de ajustamento de conduta e administrativa. 

 
Destaca-se que, no momento da compra de serviços ou produtos ofertados pela plataforma, os dados 
cadastrais e de pagamento (tais como dados de cartão de crédito) são enviados para empresa terceira 
responsável pela efetivação da cobrança de valores, atualmente a IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 
(CNPJ 15.111.975/0001-64, com sede à Av. das Nações Unidas, 12.495 - 17 andar, CEP 04533-085, São Paulo 
– SP). A IUGU recebeu a licença do Banco Central que autoriza a funcionar como Instituição de Pagamentos, 
conforme publicação no Diário Oficial da União no dia 27 de agosto de 2020. Para maiores informações, por 
favor consulte a documentação legal da empresa terceira (https://www.iugu.com/). 

 
Os dados pessoais do usuário que integram a base de dados da plataforma são de propriedade da VZIT e de 
seus Anfitriões, e todo compartilhamento dessas informações serão usadas estritamente para viabilizar os 
serviços adquiridos pelo Usuário, salvo o uso de forma anonimizada, nos termos da Lei, quando poderão ser 
comercializados ou fornecidos a terceiros de forma que  não repassaremos dados que possam lhe identificar 
, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais, ou quando previamente autorizados por Você. Todas as 
informações fornecidas a parceiros, patrocinadores, anunciantes e demais serão apenas de grupos de 
usuários (segmentos de mercado). 

2.7 Ligações a Sites de terceiros e Boletins Informativos (lista de e-
mails) 

A Plataforma VZIT possui ligações para outros sites, os quais podem conter informações / ferramentas úteis 
para os nossos visitantes. A nossa Política de Privacidade e de Cookies não é aplicada aos sites de terceiros, 
desta forma, caso visite outro site a partir da nossa plataforma, Você deverá ler a política de privacidade do 
mesmo, uma vez que não podemos nos responsabilizar pela Política de Privacidade de terceiros. 

Ao cadastrar interesse na lista de discussão ou boletim informativo, o endereço de e-mail do usuário passa a 
fazer parte da lista que recebe mensagens de e-mail com informações comerciais ou promocionais relativas 
a esta plataforma. Seu e-mail também pode ser adicionado a essa lista após inscrição no site ou depois de 
fazer uma solicitação, agendamento, compra ou contato. Caso deseja parar de receber boletins informativos, 
por favor proceda com as instruções contidas no e-mail enviado (descadastrar), ou entre em contato com 
nossa equipe. 



Se houver um serviço de comentários de conteúdo de terceiros, ele poderá coletar dados de tráfego da web 
para as páginas em que o serviço de comentários estiver instalado (mesmo quando o usuário não utilizar o 
serviço de comentários de conteúdo). 

3 POLÍTICA DE COOKIES 
Nesta Política de Cookies descrevemos e informamos a Você sobre a utilização de cookies, que são partes do 
código instaladas no navegador / aplicativo (pequenos arquivos digitais) que ajudam a plataforma a oferecer 
o serviço que ela se propõe. Assim, determinadas funções dos cookies podem pedir o consentimento do 
usuário. 

Quando a instalação é consentida pelo usuário, este pode retirar o consentimento a qualquer hora, bastando, 
para tanto, seguir as orientações contidas neste documento e/ou documentação do cookie respectivo. 

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoais quando visita a nossa 
plataforma. Isto poderá incluir um simples popup, ou uma ligação em vários serviços que providenciamos, 
tais como fóruns. 

Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu navegador, ou efetuando alterações nas 
ferramentas de programas “Anti-Virus”, caso possua. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage 
com a nossa Plataforma, ou outros websites. Ademais, isso também poderá afetar, ou não permitir, que faça 
logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de outras redes. 

3.1 Cookies técnicos e com fins estatísticos necessários para o 
funcionamento do serviço 

A plataforma da VZIT (aplicativo e Website) utiliza cookies para salvar a sessão do usuário e desempenhar 
atividades estritamente necessárias para a operação dos serviços, bem como a distribuição de tráfego. 

3.2 Preferências, otimização e estatísticas 

A plataforma utiliza cookies que salvam preferências e otimizam a experiência de navegação. Entre os cookies 
utilizados estão aqueles que definem preferências de idioma e moeda, assim como o gerenciamento de 
estatísticas. 

3.3 Cookies ou terceiros que instalam cookies 

Os serviços a seguir coletam dados e estatísticas de forma anônima e agregada, e podem não precisar do 
consentimento do usuário. Ainda, estes podem ser gerenciados pelo usuário. 

Ademais, estes cookies podem ser utilizados para fins de rastrear hábitos de navegação, assim como 
informações especificadas aqui e sem o conhecimento do proprietário. Recomenda-se a consulta à Política 
de Privacidade respectiva dos serviços abaixo, para mais informações.  

Lista de cookies de terceiros vinculados à plataforma VZIT: 

● Analytics  

Para monitoramento e análise do tráfego da Web e acompanhamento do comportamento do usuário. Com 
isso, o sistema da Google pode preparar relatórios sobre suas atividades e compartilhá-los com outros 
serviços – inclusive para contextualizar e personalizar os anúncios de sua própria rede de publicidade. Ainda, 



gera o acompanhamento de conversões do Facebook Ads, que conecta dados da rede de publicidade do 
Facebook com ações executadas neste website. 

● Exibição de conteúdo de plataformas externas  

Serviço que permite visualização de conteúdo hospedado em plataformas externas e interação pelas páginas 
do site, coletando dados de tráfego da web mesmo quando o usuário não o utiliza, com o Widget do Google 
Maps, Widget Instagram, Widget do Spotify, Vídeo Vimeo e Widget de vídeo do YouTube. 

● Remarketing e segmentação comportamental 

Publicidade baseada no uso através do rastreamento dos dados de uso e cookies, informações que são 
transferidas para parceiros que gerenciam o remarketing e a segmentação comportamental. A desativação 
também pode ser feita diretamente nesses sites. São eles Audiência personalizada do Facebook e 
Remarketing do Facebook. 

● Otimização e distribuição de tráfego  

Utilizado quando a navegação envolve servidores localizados em diferentes países para otimizar o seu 
desempenho, como o CloudFlare. 

● Gerenciamento de banco de dados do usuário 

Permite que o proprietário crie perfis de usuário a partir de um endereço de e-mail, nome pessoal ou outras 
informações fornecidas, rastreio de atividades do usuário por meio de recursos analíticos, uso de 
informações de perfis de redes sociais e envio de e-mails. 

3.4 Como consentir ou retirar a permissão para instalação de cookies 

O Usuário pode administrar suas preferências de cookies no próprio navegador, impedindo a instalação de 
cookies por terceiros. Da mesma forma, também é possível excluir instalações anteriores de cookies, inclusive 
os que, porventura, tenham sido salvos sem o consentimento inicial para esta plataforma. Ademais, pode-se 
encontrar informações sobre o gerenciamento de cookies nos navegadores mais comuns nos endereços do 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge e Microsoft Internet Explorer. 

Quanto à instalação de cookies por terceiros, para realizar o gerenciamento das preferências e/ou retirar o 
consentimento, basta “clicar” no link de desativação relacionado (caso fornecido), seguindo as instruções da 
Política de Privacidade do terceiro ou entrando em contato com ele. 

Em segunda instância, o proprietário também informa que é possível seguir instruções na EDAA (UE), 
Network Advertising Initiative (EUA), Digital Advertising Alliance (EUA), DAAC (Canadá) e DDAI (Japão). Isso 
permite que se selecione as preferências de rastreamento para a maior parte das ferramentas de 
publicidade. Esta plataforma, portanto, recomenda que os usuários façam uso desses recursos além das 
informações fornecidas neste documento. 

Como nem todas as instalações de cookies e rastreamento são tecnicamente controladas pela VZIT, e sim por 
terceiros, recomendamos que se consulte as Políticas de Privacidade dos serviços listados acima. 

Caso deseje receber mais informações sobre o uso de cookies, entre em contato com a VZIT pelo e-mail 
contato@vzit.com.br. 



4 ALTERAÇÕES DESTE DOCUMENTO E PLATAFORMA 
A Plataforma VZIT se reserva o direito de fazer alterações neste documento, e demais correlatos, a qualquer 
momento, notificando seus usuários que possuem pefil e “login” por meio de sua plataforma ou enviando 
um aviso aos usuários através de quaisquer das informações de contato fornecidas. Caso o usuário não 
possua página de perfil com “login”, verifique estes termos com frequência, consultando a data da última 
modificação listada na parte inferior. 

Ainda, a VZIT reserva-se ao direito de promover aprimoramentos e atualizações na plataforma e Website, os 
quais podem alterar sua estrutura ou layout, conforme nossa conveniência e necessidade. 

Nas situações onde houver envio e/ou recebimento de Dado Pessoal, ou coleta de Dado Pessoal envolvendo 
a relação ANFITRIÃO, VZIT e USUÁRIO (dados necessários para a execução dos serviços e eventuais outras 
situações), aplicar-se-ão os dispostos neste documento. 

Caso qualquer disposição deste documento seja considerada inexequível ou inválida, essa disposição será 
isoladamente invalidada e não atingirá o restante das disposições aqui contidas. Ademais, informa-se que 
situações não previstas neste documento estão sujeitas a análise e deliberação da equipe responsável junto 
à empresa VZIT, mediante solicitação. 

A utilização da Plataforma, após eventuais alterações dos presentes termos, significa que as aceitou 
incondicionalmente. Caso, após a leitura da versão revisada, você não esteja de acordo com seus termos, 
favor encerrar o acesso à loja.  

Em caso de dúvidas, sugestões e/ou qualquer outro tipo de contato quanto a este documento, o usuário 
deverá enviar mensagem para o endereço de e-mail contato@vzit.com.br. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Amparo-SP para dirimir quaisquer questões. 
 

 

Última atualização: 1º de agosto de 2021. 

Versão 02/2021. 

 
 


