TERMOS E CONDIÇÕES
1. DEFINIÇÕES:
AUTORIZAÇÃO: Significa a autorização livre, informada e inequívoca ao tratamento de dados pessoais
para um propósito específico.
CONSENTIMENTO: Significa a manifestação de vontade do titular de dados pessoais mediante a qual o
CONTRATANTE pode realizar o tratamento de dados pessoais, sendo certo que tal consentimento pode
ser realizado de forma física ou digital, nos termos da Lei.
CONTROLADOR: Significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
DADOS PESSOAIS: significa uma informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: significa um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa
natural.
DADOS PÚBLICOS: Significam os dados que não são considerados dados sensíveis e que podem ser
acessados por meios disponíveis ao público.
FONTES DE ACESSO PÚBLICO: Significam as bases de dados cuja consulta pode ser realizada por
qualquer pessoa em meios disponíveis ao público geral, incluindo, sem limitação, meios de comunicação
eletrônica ou outra tecnología.
SERVIÇOS: Significam os serviços prestados pela Truora aos seus clientes mediante, notadamente a
coleta automatizada de de Fontes de Acesso Público, com a finalidade de prover um estudo de
segurança, dentre os quais se incluem: antecedentes criminais, jurídicos e profissionais; validação de
identidade, reconhecimento facial e de voz.
OPERADOR: Significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO. Significa o sistema utilizado para gerar, enviar, receber, arquivar ou
processar de alguma outra forma mensagens de dados.
CANDIDATO/USUÁRIO FINAL: Significa a pessoa a qual se verificará suas informações.
2. SOBRE A PLATAFORMA:
TRUORA TECNOLOGIA LTDA., sociedade limitada, inscrita sob o CNPJ n° 34.785.867/0001-11, com
endereço na Rua Dr. Renato Paes de Barros 618, 5 Andar, Itaim Bibi, CEP 04.530-000, São Paulo/SP Brasil , endereço electrónico contact@truora.com, possui uma plataforma que realiza de forma
automática a coleta de informação e dados pessoais em Fontes de Acesso Público. Tais informações
são : (i) compiladas, de forma a gerar um reporte de segurança e validação de identidade e (ii)
consultadas em tempo real por meio de diversas Fontes de Accesso Público.
3. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO:
A Truora não é responsável pela qualidade da informação disponibilizada aos seus clientes provenientes
daas Fontes de Acesso Público. A Truora envida seus melhores esforços para disponibilizar informações
fidedignas, mas, por realizar a busca em fontes públicas, não pode garantir que tais informações sejam
verdadeiras. Sendo assim, cada pessoa deve avaliar os riscos envolvidos e tomar a decisão que melhor
lhe convém.

4. TOMADA DE DECISÃO A PARTIR DA INFORMAÇÃO OBTIDA:
Nos termos da lei, a Truora é o Operador das informações processadas, a pedido do Controlador, que
são seus clientes. Solicitamos que nossos clientes utilizem os Serviços com responsabilidade. As
decisões tomadas a partir de tais informações são responsabilidade de cada empresa e pessoa como
Controlador da informação.
5. ACESSO À PLATAFORMA:
Em contrapartida aos Serviços prestados, a Truora gera um custo aos seus clientes, os quais acessam a
plataforma mediante um login e senha. A responsabilidade no uso da plataforma é de responsabilidade
de nossos clientes.
O login e a senha de cada usuário são informações pessoais e intransferíveis.
6. CONFIDENCIALIDADE:
En el proceso de uso de la información de la plataforma se debe garantizar la confidencialidad de la
información y entendemos que existe una expectativa razonable de privacidad. Si bien es cierto la
información es tomada de Fuentes de Acceso Público, se debe garantizar en todo momento la
confidencialidad de la información de los datos entregados en el reporte centralizado de Truora.
7. DIREITOS AUTORAIS:
Os Serviços da Truora são protegidos pela Lei de Direitos Autorais e devem ser respeitados por seus
usuários. Sendo assim, é terminantemente proibido o uso de sua tecnologia para fins não autorizados,
bem como a utilização de sua tecnologia API para desenvolver quaisquer produtos sem o prévio
consentimento formal da Truora. A marca TRUORA é propriedade de “TRUORA Fraud Prevention S.A” e
a utilização de seus Serviços não transfere nenhum direito de utilização de marca a tais usuários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É terminantemente proibida a revenda dos Serviços sem autorização
expressa e forma da Truora.
Estes Termos e Condições poderão ser atualizados ou modificados a qualquer momento, sendo que
eventuais alterações serão comunicadas em nosso website.
Ao utilizar o sistema, você estará automaticamente aceitando e aderindo aos termos e condições
descritos acima,
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