TERMO DE PRIVACIDADE E CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DO
APLICATIVO LICENCIADO BRINK'S PAY “SERVIÇOS” E “CONTA DIGITAL”

Por favor, leia cuidadosamente este Contrato antes de utilizar o aplicativo
BRINK’S PAY (o “Aplicativo”) nas versões “Serviços” e/ou “Conta Digital” e
todos os serviços nele oferecidos (os “Serviços”) pela REDETREL – REDE
TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA (a “Licenciadora” ou “Brink’s”).
Ao utilizar o APLICATIVO, você concorda e aceita os termos e condições deste
Contrato. Caso não concorde, não use o APLICATIVO e os SERVIÇOS da
LICENCIADORA.
Este Contrato de Licença de Usuário Final (“EULA”) é um acordo legal entre o
Estabelecimento Comercial (o “Usuário) credenciado junto a REDETREL - REDE
TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA, com sede na Cidade de Campinas e Estado
de São Paulo, à Avenida Antonio Artioli, 570, Conjunto 111 a 123, Edif Andermatt –
Condomínio Swiss Park, CEP: 13.049-253, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) sob nº 09.437.293/0001-43, (a “Licenciadora”), proprietária do Brink’s
Pay e pertencente ao grupo Brink’s Brasil, para uso do aplicativo Brink's Pay nas
versões “Serviços” e “Conta Digital” (o "Aplicativo"), disponibilizados exclusivamente
através das lojas de aplicativos Apple Store e/ou Google Play Store, e que
adicionalmente incluem websites e/ou qualquer serviço prestado pela
LICENCIADORA, pelo prazo em que utilizá-lo.
A utilização de todo e qualquer serviço prestado pela LICENCIADORA, incluindo
o site https://portal.brinkspay.com.br, está condicionada ao aceite deste “EULA”
na sua totalidade.

a. Escopo de Licença: A LICENCIADORA concede ao USUÁRIO uma licença
intransferível para usar o APLICATIVO conforme permitido pelos termos e
condições dos serviços aplicáveis. Os termos deste EULA regerão qualquer
conteúdo, materiais, serviços acessíveis ou adquiridos dentro do APLICATIVO,
bem como atualizações fornecidas pela LICENCIADORA que substituam ou
complementem o APLICATIVO original, a menos que tal atualização esteja
acompanhada de outro contrato de licença de usuário final. Exceto quando previsto
nos termos e condições de serviço aplicáveis, o USUÁRIO concorda que não
poderá distribuir ou disponibilizar o APLICATIVO em uma rede onde ele possa ser
usado por vários dispositivos ao mesmo tempo. O USUÁRIO não poderá transferir,
redistribuir ou sublicenciar o APLICATIVO e, se por acaso o USUÁRIO vender seu
dispositivo móvel para terceiros deverá remover o APLICATIVO do mesmo, antes
de entregá-lo. O USUÁRIO não poderá copiar (exceto quando permitido por esta
licença e os termos e condições de serviços aplicáveis), realizar engenharia
reversa, desmontar, tentar derivar o código fonte, modificar ou criar trabalhos
derivados do APLICATIVO, quaisquer atualizações ou qualquer parte deles
(exceto na medida em que qualquer restrição prevista seja proibida pela lei
aplicável ou na medida em que possa ser permitido pelos termos de licenciamento
que regem o uso de quaisquer componentes de fonte aberta incluídos no
APLICATIVO).

b. Consentimento para uso de dados: O USUÁRIO concorda que a
LICENCIADORA poderá periodicamente coletar e usar dados técnicos e
informações relacionadas — incluindo, mas não se limitando a informações
técnicas sobre seu dispositivo, software de sistema, aplicativo e periféricos — para
facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte a produtos e (se
houver) outros serviços fornecidos ao USUÁRIO relacionados ao APLICATIVO. A
LICENCIADORA pode usar essas informações, desde que seja em uma forma que
não o identifique pessoalmente, para melhorar seus produtos ou para fornecer
serviços ou tecnologias ao USUÁRIO.
c. O USUÁRIO tem ciência e está de acordo que:
i. Concorda com o fornecimento da informação relativa à sua localização
geográfica;
ii. A senha de acesso é de uso pessoal e intransferível, não podendo em
hipótese alguma ser compartilhada com terceiros;
iii. Compromete-se a reportar imediatamente à LICENCIADORA na incidência
de qualquer mensagem de erro ou má utilização do APLICATIVO, por meio
do canal de contato disponível nas lojas Apple Store (Suporte do App) e/ou
Google Play Store (Contato do Desenvolvedor);
iv. É responsável por realizar a atualização do APLICATIVO de acordo com as
novas versões que forem disponibilizadas nas lojas Apple Store e Google
Play Store.
d. Vigência. Por tratar- se de relação continuada o contrato terá prazo indeterminado,
mas podendo ser rescindido por parte da LICENCIADORA sem a necessidade de
aviso prévio ou indenização.
e. Rescisão. O USUÁRIO pode rescindir este EULA a qualquer momento mediante
notificação por escrito à LICENCIADORA. Seus direitos sob este EULA serão
rescindidos automaticamente se o USUÁRIO deixar de cumprir algum de seus
termos. O acesso do USUÁRIO ao APLICATIVO será revogado imediatamente ao
término deste EULA.
f. Serviços Externos. O APLICATIVO pode permitir o acesso aos SERVIÇOS e
sites da LICENCIADORA e/ou de terceiros (coletiva e individualmente, os
"Serviços Externos"). O USUÁRIO concorda em usar os SERVIÇOS EXTERNOS
a seu exclusivo risco. A LICENCIADORA não é responsável pelo exame, avaliação
do conteúdo e/ou a exatidão de quaisquer serviços externos de terceiros, e não
será responsável por quaisquer destes SERVIÇOS EXTERNOS. Os dados
exibidos por qualquer APLICATIVO ou SERVIÇO EXTERNO, inclusive, mas não
se limitando a informações financeiras e de localização, são apenas para fins
informativos gerais e não são garantidos pela LICENCIADORA ou seus agentes.
O USUÁRIO se compromete a não usar os SERVIÇOS EXTERNOS de qualquer
forma que esteja inconsistente com os termos deste EULA ou que viole os direitos
de propriedade intelectual da LICENCIADORA ou de qualquer terceiro. O
USUÁRIO concorda em não usar os SERVIÇOS EXTERNOS para assediar,
abusar, perseguir, ameaçar ou difamar qualquer pessoa ou entidade, e que a

LICENCIADORA não é responsável por tal uso. Os SERVIÇOS EXTERNOS
podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou em seu país de residência,
e podem não ser apropriados ou disponíveis para uso em qualquer local. Na
medida em que o USUÁRIO optar por usar tais SERVIÇOS EXTERNOS, ele será
o único responsável pelo cumprimento de quaisquer leis aplicáveis. A
LICENCIADORA reserva-se o direito de alterar, suspender, remover, desativar ou
impor restrições ou limites de acesso a quaisquer SERVIÇOS EXTERNOS a
qualquer momento sem aviso prévio ou responsabilidade para com o USUÁRIO.
g. Responsabilidade. A LICENCIADORA se exime de qualquer responsabilidade
pelas perdas e danos, de toda natureza, que se possam ser atribuídos à presença
de vírus ou de outros elementos incidentes no aparelho do USUÁRIO, sem
qualquer participação da LICENCIADORA, produzindo alterações no sistema de
informática, documentos eletrônicos ou cadastros dos Usuários. Em nenhuma
circunstância, a LICENCIADORA, seus diretores ou empregados serão
responsáveis por quaisquer danos, diretos ou indiretos, oriundos do uso
inadequado dos SERVIÇOS pelo USUÁRIO ou decorrente de qualquer falha de
desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou demora na operação ou
transmissão, vírus digital ou falha da linha ou do sistema.
h. O USUÁRIO não poderá usar ou exportar ou reexportar o APLICATIVO, exceto
quando autorizado pela lei brasileira e pelas leis da jurisdição em que o Pedido
Licenciado foi obtido. Em particular, considerando que a Brink’s Brasil é uma
subsidiária da empresa americana Brink’s Incorporated (BCO). Sem qualquer
limitação, o APLICATIVO não poderá ser exportado ou reexportado (a) para
qualquer país embargado pelos EUA ou (b) para qualquer pessoa na Lista de
Nacionais Especialmente Designadas do Departamento do Tesouro dos EUA ou
na Lista de Pessoas Ou Entidades Negadas do Departamento de Comércio dos
EUA. Ao usar o APLICATIVO, o USUÁRIO representa e garante que não está
localizado em nenhum desses países ou em qualquer de tais lista. O USUÁRIO
também concorda que não usará esses produtos para quaisquer fins proibidos
pelas leis do Brasil, bem como, dos Estados Unidos, inclusive, sem limitação, o
desenvolvimento, o projeto, a fabricação ou a produção de armas nucleares, míssil
ou químicas ou biológicas.
i.

Avisos. Todos os "Avisos" previstos neste Contrato serão por escrito e serão
considerados como fornecidos à outra parte imediatamente após: entrega pessoal,
mensagem eletrônica ou por mensageiro; ou data de entrega do correio noturno
ou serviço de correio certificado. A notificação será enviada à parte no endereço
mostrado na frente deste Contrato ou em qualquer outro endereço que qualquer
uma das partes poderá especificar pelo Aviso. Aviso à Brink's, também será
enviado para: Brink's, Attn: Departamento Jurídico, Rua Samaritá, 1117, 5º andar,
São Paulo, SP, CEP 02518-080.

j.

Propriedade Intelectual. As marcas, nomes comerciais ou logotipos de qualquer
espécie apresentados por meio da Plataforma são de propriedade da Brink´s ou
de terceiro que tenha permitido o seu uso, de modo que a utilização da Plataforma
não importa em autorização para que o USUÁRIO possa citar tais marcas, nomes
comerciais e logotipos.

k. Privacidade. Informações pessoais. Os dados pessoais dos USUÁRIOS inseridos
no APLICATIVO serão armazenados na Base/Sistema do Brink’s Pay, em
ambiente seguro, garantido sigilo e confidencialidade dos mesmos, em total acordo
com as normas da LGPD Lei n. 13.709/2018.
l.

Disposições Gerais. A LICENCIADORA e a Brink’s Segurança e Transporte de
Valores reservam o direito de, a qualquer tempo, modificar o presente
Termo/Norma e impor termos ou condições novas ou adicionais sobre seu uso.
Tais modificações e termos e condições adicionais terão eficácia imediata e serão
incorporados a este Termo/Norma.

m. No caso acima, a continuação do uso do APLICATIVO pelo USUÁRIO será
considerada como aceitação das modificações realizadas.
n. Se qualquer termo ou condição do presente documento for considerado inválido,
ilegal ou inaplicável, as partes concordam que o temo ou condição poderá ser
excluído e o restante desta norma deverá continuar em vigor, por prazo
indeterminado.
o. Quaisquer controvérsias decorrentes da aplicação dos presentes TERMOS DE
USO serão dirimidas conforme as leis brasileiras, no foro da Comarca de São
Paulo/SP.

