Política de Privacidade

Nós do ContadorX (“MEIfácil”) temos o compromisso de manter total transparência com nosso
Usuário. Com esse objetivo a presente Política de Privacidade foi elaborada para que o Usuário,
seja pessoa física ou jurídica, de qualquer serviço ou recurso oferecido em nosso website,
aplicativo ou sistema web proprietário, pago ou não, entenda como a MEIfácil utiliza as
informações fornecidas.
Ressaltamos que nossos serviços são direcionados para o público de Microempreendedores
individuais, ou potenciais Microempreendedores individuais, e que as informações coletadas
por meio do nosso website, aplicativo e/ou outras mídias somente serão utilizadas para que
possamos prestar adequadamente os serviços que nos oferecemos. A presente política não se
confunde com o Termo de Uso da MEIFácil e antes de qualquer contratação o Usuário deve ter
ciência e total entendimento do conteúdo de ambos os termos.
As informações concedidas pelo Usuário e armazenadas no banco de dados da MEIfácil são de
uso exclusivo e somente poderão ser utilizadas conforme estabelecido na presente Política de
Privacidade e Termo de Uso da empresa. Ressaltamos que as mesmas poderão ser utilizadas
anonimamente, através de rotinas automatizadas, para fins estatísticos, as quais possuem como
principal finalidade traçar o perfil do Usuário e de aprimorar os serviços prestados, gerando uma
inteligência com foco nas ações do mesmo, que poderá receber, em seu benefício, ofertas, de
terceiros ou não, correlatas à sua atividade e condizente com os interesses do MEI.
Casos específicos podem implicar em divulgação das informações fornecidas, cabendo à MEIfácil
informar o usuário quando ocorrer: 1 – ordem judicial expressa; 2 – suspeita de fraude, abuso
ou qualquer outro ato em desacordo com a legislação vigente; 3 – descumprimento da presente
Política de Privacidade ou Termo de Uso. Ressalta-se que toda e qualquer informação obtida por
meio de consultas às bases, cadastros e portais públicos, disponíveis na internet ou via qualquer
outro meio, não se confundem com as informações prestadas pelo Usuário e, portanto, devem
ter tratamento diverso, não sendo abrangidas pela presente Política de Privacidade.
A MEIfácil ressalta que as informações aqui fornecidas poderão ser utilizadas para realização de
contatos feitos pela própria MEIfácil via diferentes meios de comunicação, incluindo, mas não
limitando-se à: e-mails, mensagens via aplicativo, mensagens via SMS. Tais contatos podem ser
referentes à própria prestação do serviço ou à oferta de terceiros responsáveis por publicidade
e propaganda dirigidas e customizadas diretamente para o interesse do Usuário.
Por fim, o Usuário entende que ao acessar a MEIfácil, por qualquer meio ou forma de
comunicação, está consentindo com os termos da Política de Privacidade aqui descritos e ao
Termo de Uso da MEIFácil, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. A alteração e/ou
aprimoramento da presente Política poderá acontecer a qualquer tempo, cabendo à MEIFácil
disponibilizar a nova versão em seu website, aplicativo e qualquer outro meio de comunicação
pertinente.

