
POLÍTICAS DE PRIVACIDADE UNIFICADAS 
DE TODAS AS PLATAFORMAS
TERMOS E CONDIÇÕES

Em EMET BUSINESS GROUP respeitamos e protegemos a privacidade dos visitantes a nossos sites e dos clientes 
que usam nossos serviços. Para garantir a transparência, esta Política de privacidade descreve nossas praticas de 
administração e informação quando se acede aos conteúdos de nossa propriedade, tais como o são as plataformas 
virtuais e sites web de XVFIVE, CASH2P, CASH2PR, DIN-DOM, SHOXEN, AILEWUX e FASWET, ou qualquer outro site 
ou plataforma que tenha conteúdo de nossa propriedade ou de trabalho conjunto com outros sites. Alem disso 
o uso das aplicações móveis de nossas plataformas, qualquer API das plataformas mencionadas anteriormente e 
de terceiros que usam o mesmo API e de serviços relacionados (nomeados em conjunto “SERVIÇOS” no sucessivo).

Para acessar ao qualquer de nossos Sites você não precisa inserir dado nenhum. Mas para realizar solicitudes de 
informação ou fazer uma solicitude de um serviço, é necessário que o usuário preencha alguns dados que sejam 
solicitados pelo site isto com o fim de contribuir as necessidades descritas anteriormente. Todos os campos são 
obrigatórios exceto aqueles que apontam especificamente como opcionais. Se não for coberto, a consequência 
é a impossibilidade de fornecer o serviço que se pretende contratar ou a impossibilidade de enviar o pedido de 
informação.

Nós reservamos o direito de modificar esta Política de privacidade em qualquer momento ou 
quando as autoridades competentes e leis aplicáveis o exijam. De esta forma notificaremos 
a nossos clientes as mudanças que sejam feitas a esta Política de privacidade. Se fizermos 
mudanças substanciais, (será notificado ao correio eletrônico que você cadastro em sua 
conta) ou mediante um aviso em nossos Serviços antes que a mudança entre em vigência.

Informações coletadas

Coletamos os seguintes tipos de informação:

I) Informação de identificação pessoal: nome completo, data de nascimento, idade, nacionalidade, sexo, assinatura, 
faturas de serviços públicos, fotografias, números de telefone, endereço ou correio eletrônico.

II) Informação de identificação formal: número de cadastro de pessoa física (CPF), número de passaporte, dados da 
licença de condução, dados do documento nacional de identidade ou registro geral (RG), Cartões de identificação 
com fotografia o informação do visado.

III) Informação financeira: informação da conta bancaria, número de conta primaria (Primary Account Number, 



PAN) do cartão de pagamento (quando seja necessário), histórico de transações, dados comerciais ou identificação 
fiscal.

IV) Informação da transação: Informação sobre as transações que você fez com nossos serviços, como o nome do 
beneficiário, seu nome, a quantidade ou horário marcado.

V) Informação laboral: Local de trabalho, cargo ou descrição das funções.

VI) IIdentificadores de Internet: dados sobre seguimento/geolocalização, pegada digital do explorador, SO, nome 
e versão do explorador o endereços IP pessoais.

VII) Dados de uso: Resposta a questionários, informação gerada a nosso equipo de assistência, publicações nas 
redes sociais, dados de identificação, perguntas de seguridade, identificação do usuário, dados de clickstream e 
outros dados coletados através de cookies e tecnologias similares.

Alem de qualquer  informação adicional que seja necessária para poder emprestar qualquer serviço ou 
informação solicitada pelo USUARIO.

Finalidade dos dados

Nossos WEBSITES recolhem determinados dados pessoais que são inseridos pelo USUARIO, no formulário 
com a finalidade de poder contratar ou fazer uso dos distintos serviços, assim como responder e identificar 
as petições realizadas pelo USUARIO. Nossas plataformas informaram e gerenciara automaticamente os 
dados para a administração e melhora de seus serviços, assim como para fines técnicos e comerciais sobre os 
produtos e serviços oferecidos pelo EMET BUSINESS GROUP, entende-se como tal a empresa titular do serviço 
especificamente solicitado pelo usuário, os demais serviços proporcionados pela empresa e os controladores, 
filiais ou comercialmente ligadas a este. Assim mesmo os WEBSITES, recolhem determinados dados na área de 
recursos humanos dos distribuidores da empresa e afiliados, isto com o fim de proceder na seleção de futuros 
trabalhadores e distribuidores da empresa ajudando assim a manter contato com eles. De igual forma os WEBSITES 
pegam determinados dados básicos de fonte acessível ao publico com objetivo de realizar tarefas comerciais 
sobre os serviços que os WEBSITES emprestam.

Lembramos ter em conta, que quando você contratou conosco e nossas plataformas, podemos usar as informações 
coletadas para:

I) Avaliar seu comportamento no sistema bancário e sua capacidade e comportamento no pagamento.

II) Decidir se concede a você o (s) produto (s) e / ou serviço (s) solicitado (s) ou fornecer a outros usuários da 
Plataforma informações suficientes para decidir sobre os produtos e / ou serviços que serão fornecidos ou 



contratados com você.

III) Oferecer a você produtos e serviços próprios ou de terceiros, vinculados as PLATAFORMAS o não (por exemplo, 
contas, empréstimos, entre outros) os quais poderemos fazer através de terceiras pessoas.

IV) Enviar para você ofertas comerciais, publicidade e informação em geral dos produtos e os serviços das 
PLATAFORMAS, ou terceiros vinculados ou não (por exemplo, com empresas com as que tenhamos associações 
ou alianças comerciais).

V) Usar ou transferir esta informação (dentro ou fora do país) a terceiros vinculados ou não, nas PLATAFORMAS, 
nacionais e estrangeiras, publico ou privada, (por exemplo: outras PLATAFORMAS, imprensa, empresas de 
mensageira, ouvidoria, entre outros).

VI) Enviar para você convites e questionários.

Nossas PLATAFORMAS podem acessar as lista de contato de seus dispositivos móveis utilizado pelos usuários para 
prover seus serviços. Essa informação será usada unicamente para localizar e apontar números de telefone celular 
ou correios eletrônicos de outros usuários. Ao mesmo tempo os usuários tem autorização para compartilhar a 
informação com nossas PLATAFORMAS.

Como suas informações pessoais são usadas

Nosso propósito principal quando recoletamos informação pessoal é brindar uma experiência segura, fluida, 
eficiente e personalizada. Em geral, usamos a informação pessoal para criar, desenvolver, operar, oferecer e 
melhorar nossos SERVIÇOS, conteúdos e publicidade y com fines de prevenção de perdida de dados e fraudes. 
Podemos usar esta informação da seguinte forma:

• Para respeitar a legislação e os regulamentos:

Alguns de nossos Serviços centrais se reagem por leis e regulações que nos exigem recopilar e usar, de certas 
formas, sua informação de identificação pessoal, informação de identificação formal, informação financeira, 
informação sobre transações, informação laboral, identificadores online ou dados em uso. Por exemplo, nossas 
PLATAFORMAS devem identificar e verificar aos clientes que usem nossos SERVIÇOS para cumprir com as leis para 
a prevenção de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo em todas as jurisdições. Alem disso usamos 
serviços de terceiros para verificar sua identidade ao comparar a informação pessoal que foi proporcionada com 
registros públicos e bases de dados de terceiros. Quando aumente os limites habituais da compra e venda de 
moeda digital relacionados com suas contas nas PLATAFORMAS, se entende como tal a meia taxada pela companhia 
segundo o perfil do usuário, a jurisdição na que se encontra e outros fatores de similar natureza, é possível que 
seja exigido informação adicional que podemos usar em colaboração com os provedores de serviços que atuam 



em nosso nome para verificar sua identidade, endereço e outras informações proporcionadas pelo Usuário , ou 
para gerenciar o risco como se exige em virtude da legalização vigente.

• Para impor os termos do nosso contrato de usuário e outros acordos:

Nossas PLATAFORMAS administram informações muito confidenciais, como seus dados financeiros e de 
identificação, por isso é muito importante para nós e nossos clientes monitorar, pesquisar, prevenir ativamente e 
mitigar qualquer atividade que possa ser proibida ou ilegal, para cumprir nossos acordos com terceiros, e evitar 
infrações de nossos acordos de usuário ou acordos para outros SERVIÇOS publicados. Além disso, podemos 
cobrar comissões de acordo com seu uso de nossos SERVIÇOS. Coletamos informações sobre o uso de sua conta 
e monitoramos detalhadamente suas interações com nossos SERVIÇOS. Podemos usar qualquer informação 
pessoal coletada em nossos SERVIÇOS para esses fins.

• Para emprestar serviços dos WEBSITES:

Por exemplo, quando quer comprar uma moeda digital , exigimos certa informação como sua identificação , 
informação do contato e informação de pagamento.

• Para enviar comunicações sobre nossos serviços:

Enviamos informação administrativa ou relacionada com sua conta, isto para manter informado a você sobre nossos 
serviços, atualizações ou problemas de seguridade importantes para brindar informação acerca das transações. 
Sem o acesso a estas comunicações é possível que você não receba novidades importantes relacionadas com sua 
conta e possa afetar o modo no qual você poderia usar nossos serviços.

• Para emprestar nossos serviços ao cliente:

Tratamos suas informações pessoais quando você entra em contato conosco para resolver problemas, dúvidas 
ou disputas, coletar comissões ou resolver problemas. Podemos processar suas informações em resposta à 
solicitação de outro cliente, conforme apropriado.

• Para garantir o controle de qualidade:

Tratamos sua informação pessoal para fazer um controle de qualidade e formar ao pessoal para assim garantir 
uma informação precisa. Já que se não tratamos a informação pessoal para os fins de controle de qualidade, é 
possível que você experimente problemas com nossos SERVIÇOS, tais como registro de transações imprecisas 
ou outras interrupções. O fundamento de dito tratamento é a necessidade de cumprir com nossas obligações 
contratuais com você.



• Para garantir a seguridade de rede e a informação:

Tratamos sua informação pessoal para melhorar a seguridade, supervisar e verificar a identidade ou o acesso ao 
serviço, combater o correio não desejado ou outros riscos de malware ou de seguridade. Cumprir com a legislação 
da jurisdição correspondente de seguridade vigente. A situação enquanto ameaças na internet evoluciona 
constantemente, pelo que se faz mais importante que tenhamos informação precisa e atualizada sobre seu uso 
em nossos SERVIÇOS.

• Para fins de pesquisa e desenvolvimento

Tratamos sua informação pessoal para compreender melhor o uso de nossos SERVIÇOS nos WEBSITES e assim 
interagir com eles. Alem disso usamos esta informação para personalizar, medir e melhorar os SERVIÇOS das 
PLATAFORMAS e o conteúdo e desenho de nossos WEBSITES e aplicações, para de esta forma desenvolver novos 
serviços.

• Para melhorar a experiência do site web

Tratamos sua informação pessoal para brindar uma experiência personalizada e programar as preferências 
que você solicita. Por exemplo, é possível que você nos permita escolher o acesso a certa informação pessoal 
armazenada por terceiros.

• Para facilitar aquisições, fusões ou transações corporativas

É possível que tratemos qualquer informação sobre sua conta e uso de nossos SERVIÇOS segundo sejam necessários 
no contexto de aquisições, fusões ou outras transações corporativas. Tem a opção de fechar sua (s) conta (s), sim 
você não deseja que sua informação pessoal seja tratada para aqueles fins.

• Para participar em atividades de marketing

De acordo com suas preferências de comunicação, é possível que enviemos comunicações de marketing para 
informar de nossos eventos ou eventos dos sócios, alem de enviar marketing segmentado e para brindar ofertas 
promocionais de acordo com suas preferências de comunicação. Empregamos informação sobre o uso de nossos 
SERVIÇOS e sua informação de contato para ajudar nas comunicações de marketing. Você pode optar por deixar 
de receber as comunicações de marketing em qualquer momento (isto não implica que deixaremos de tratar sua 
informação para o fim detalhado em esta clausula).

Não usaremos suas informações pessoais sem sua permissão para fins diferentes daqueles que divulgamos a 
você nesta cláusula ou nesta Política de Privacidade. Ocasionalmente, podemos solicitar sua permissão para nos 
permitir compartilhar suas informações pessoais com terceiros (contanto que seja necessário e / ou exigido pela 



jurisdição correspondente ou indispensável para a prestação de um Serviço). Você pode optar por se recusar a 
compartilhar suas informações pessoais com terceiros ou permitir que usemos suas informações pessoais para 
fins incompatíveis com aqueles para os quais coletamos originalmente ou subsequentemente obtivemos sua 
autorização. Se você optar por limitar o uso de suas informações pessoais dessa maneira, certos recursos ou 
SERVIÇOS de nossas PLATAFORMAS podem não estar disponíveis para você. As consequências de não tratar suas 
informações pessoais para tais fins é encerrar sua (s) conta (s), uma vez que não podemos fornecer os SERVIÇOS 
de acordo com os requisitos legais e regulamentares e com nossos padrões de qualidade.

Como nos protegemos e armazenamos a informação pessoal

Compreendemos o importante que é sua privacidade e por este motivo nossas PLATAFORMAS, exigem a seus 
provedores de serviço que possam tomar medidas preventivas físicas, técnicas e administrativas para proteger a 
seguridade e confidencialidade da informação pessoal que eles nos confiam.

É possível armazenar e processar todas suas informações pessoais e transacionais ou parte delas (incluindo certas 
informações de pagamento, como roteamento bancário criptografado ou números de contas) nos diferentes países 
onde operamos e se encontram nossas instalações localizadas ou nossos fornecedores de serviços. Protegemos 
suas informações pessoais com medidas preventivas físicas, eletrônicas e processuais, em conformidade com a 
legislação e os regulamentos vigentes.

Por exemplo, tomamos medidas preventivas informáticas, como são firewall e cifrado de dados, implementados 
controles de acesso físico a nossos edifícios e arquivos, autorizamos o acesso à informação pessoal somente 
a aqueles empregados que o precisam para cumprir com suas responsabilidades laborais. Um provedor de 
pagamentos transfere os dados completos dos cartões de credito e os salvos externamente de forma segura em 
cumprimento com as normas de seguridade dos dados da indústria de cartões de pagamento (Payment Card 
Industry Data Security Standards, PCI DSS).

Por enquanto, não podemos garantir que não haverá perdas, uso indevido, compras não 
autorizadas ou alteração de seus dados. Tenha em consideração que você cumpre com 
uma função importante na proteção de sua própria informação pessoal. Quando registre 
em nossas PLATAFORMAS, é importante que selecione uma senha com uma longitude 
e complexidade suficiente, que não revele esta senha a terceiros e que nos notifique 
imediatamente sim você tem conhecimento de qualquer acesso ou uso de sua conta não 
autorizada. Nenhuma de nossas PLATAFORMAS será responsável das incidências que podem 
surgir no entorno a dados pessoais quando estas se derivem: bem de um ataque ou acesso 
não autorizado aos sistemas de tal forma que resulte impossível ressaltar ou combater 
ainda assim ele este adaptando se as medidas necessárias segundo o estado da tecnologia 
atual ou bem sejam por uma falta de diligencia do usuário em quanto à segurança de suas 
senhas e dados pessoais.



Alem não podemos assegurar, nem garantir a seguridade ou confidencialidade da informação que vocês nos 
transmita ou que receba de parte de nós pela internet ou conexões sem fio , o que inclui correio eletrônico, 
telefone ou SMS, já que temos os meios para proteger a informação uma vez que se envie ou até que a recebamos. 
Sim tem motivos para considerar que seus dados já não estão seguros, entre em contato conosco escrevendo seu 
correio eletrônico ou o endereço físico correspondente que vocês cadastro em esta Política de privacidade. Todas 
as plataformas tem como gerar um certificado de seguridade SSL para garantir a transmissão de dados pessoais 
em uma área segura.

Consentimento específico dos usuários em SINGAPORE ou em qualquer outra jurisdição 
que reconheça o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) ou tenha regulamentos 
especiais sobre proteção do usuário.
 
Sim você esta em Singapore ou é residente de lá ou de qualquer pais que se encontre regulado pela GDPR, você 
outorga seu consentimento de forma especifica e voluntaria para a transferência de sua informação pessoal a 
nossa entidade e suas vinculadas ( matrizes subsidiarias ou controladores) e provedores de serviços nos diferentes 
países onde temos presencia , isto para fins específicos de realizar a verificação ou comprovação da identidade , a 
fim de prever o fraude e cumprir com nossas obligações legais.

É possível que nossas PLATAFORMAS não programem proteções para os dados pessoais tão exaustivos como os 
países em questão. Porém exigimos a nossos provedores de serviços que tratem sua informação pessoal de forma 
confidencial e programem as medidas de segurança adequadas para brindar a proteção necessária. Alem disso 
exigimos que cumpram com todas nossas obligações em virtude de esta Política de privacidade.

Você pode revogar seu consentimento em qualquer momento; para fazer isso, você deve seguir as instruções na 
cláusula “Direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e revogar o consentimento”  
com o assunto “Revogar o consentimento de dados de Singapore ou qualquer outra jurisdição que reconheça o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (Dados Gerais Regulamento de Proteção GDPR) ou ter regulamentos 
especiais sobre a proteção do usuário”.

Como você pode acessar ou alterar suas informações pessoais

Você tem o direito de revisar, corrigir ou arrumar suas informações pessoais ou excluir essas informações quando 
elas estiverem erradas. Você pode fazer isso a qualquer momento; Para fazer isso, faça o login em sua conta e 
clica no menu Configurações / Configurações correspondente e selecione a opção correspondente ao seu perfil.

Sim você fechas sua(s) conta(s) em alguma de nossas PLATAFORMAS, notificaremos sua(s) conta(s) em nossa base 
de dados como “Fechada”, mas conservaremos sua informação da conta em nossa base de dados pelo período 
descrito na clausula “Tempo pela qual trataremos seus dados”. Isto é necessário para obstaculizar o 
fraude, já que pode garantir que as pessoas que tente cometer um fraude não poderá evitar a detenção só fechando 



sua conta e abrindo uma nova conta. Porem, sim fecha sua conta, não usaremos sua informação pessoal para 
nenhum outro fim , nem se vendera a terceiros , nem se compartilhara com eles, exceto na medida do necessário 
para evitar o fraude e assistir as autoridades para a imposição do cumprimento da jurisdição correspondente ou 
como o exija a legislação na presente Política de privacidade.

Informações de fontes de terceiros

Ocasionalmente, podemos obter informações sobre você de fontes de terceiros conforme exigido ou permitido pela 
legislação atual, como são bancos de dados públicos, agências de crédito, parceiros de verificação de identificação, 
revendedores e parceiros de canal, parceiros de marketing e plataformas de mídia.

• Base de dados públicos, agências de creditos e sócios de verificação de identificação:

Obtemos informações sobre você de bancos de dados públicos e sócios de verificação de identificação para fins 
de verificação de sua identidade. Os sócios de verificação de identificação usam uma combinação de registros 
do governo e informações publicamente disponíveis ou devidamente licenciadas sobre você para confirmar 
sua identidade. Essas informações incluem seu nome, endereço, função de trabalho, perfil de trabalho público, 
histórico de crédito, condição com relação a qualquer lista de sanções mantidas pelas autoridades públicas e 
outros dados relevantes. Obtemos essas informações para cumprir nossas obrigações legais, como as leis de 
prevenção de lavagem de dinheiro. Em alguns casos, podemos processar informações adicionais sobre você para 
garantir que nossos SERVIÇOS não sejam usados   de forma fraudulenta ou para outras atividades ilícitas. Nesses 
casos, o tratamento é necessário para que continuemos cumprindo nosso contrato com você e terceiros.

Coleta e uso de informações coletadas automaticamente

Recebemos e armazenamos certos tipos de informações automaticamente, por exemplo, sempre que você 
interage com os WEBSITES ou usa os SERVIÇOS. Essas informações não necessariamente revelam sua identidade 
diretamente, mas podem incluir informações sobre o dispositivo específico usado, como o modelo de hardware, 
a identificação do dispositivo, a versão do sistema operacional, o software do navegador da Web (como Firefox, 
Safari ou Internet Explorer) e o identificador do endereço do dispositivo / endereço MAC / protocolo da Internet 
(IP).

Por exemplo, recebemos e cadastramos automaticamente as informações nos registros do servidor do nosso 
navegador, o que inclui como você acessou os Serviços e os utilizou; seu endereço IP; o tipo de dispositivo e 
os números de identificação exclusivos dos dispositivos; Informações de evento do dispositivo (como bloqueios, 
atividade do sistema e configuração de hardware, tipo de navegador, língua do navegador, data e hora da sua 
solicitação e URL de referência), localização geográfica geral (ou seja, país ou cidade) e outros dados técnicos 
coletados por meio de cookies, tags de pixel e outras tecnologias similares que identificam exclusivamente 
seu navegador. Também podemos coletar informações sobre como o seu dispositivo interagiu com o nosso 



site, incluindo as páginas que você acessou e os links nos quais você clicou. Podemos usar identificadores para 
reconhecê-lo quando você chegar a qualquer dos WEBSITES por meio de um link externo, por exemplo, um link 
que aparece no site de um terceiro.

Por que compartilhamos informações pessoais com terceiros

Nós tomamos a precaução de permitir que apenas aqueles que precisam acessem suas informações pessoais para 
realizar suas tarefas e obrigações e compartilhá-las com terceiros que tenham o propósito legítimo de acessá-las. 
Apenas compartilharemos suas informações nas seguintes circunstâncias:

• Compartilhamos suas informações com serviços de verificação de identificação para evitar fraudes. Isto permite 
as PLATAFORMAS confirmam sua identidade ao comparar a informação que nos brinda com registros publicos 
e outras bases de dados terceiros . Estes serviços podem gerar dado secundarios segundo sua informação 
pessoal que se podem usar exclusivamente em relação com o emprestimo de serviços de prevenção de fraudes e 
verificaçãos de identidade.

• É possível que compartilhamos informações com provedores de serviços por contrato que pode nos ajudar 
na parte de nossas operações comerciais, como serviços de tecnologia, marketing e cobro de faturas. Nossos 
contratos exigem a estes provedores de serviço que somente use sua informação em relação com os serviços que 
emprestam para outros.

• Compartilhamos sua informação com instituições financeiras com as que nos associamos para processar os 
pagamentos que você autorizo.

• É possível que compartilhamos suas informações com empresas ou outras entidades com as quais planejamos 
nos fundir ou adquirir. Caso essa unificação ocorra, exigiremos que a nova entidade unificada siga esta Política de 
Privacidade com relação às suas informações pessoais. Você receberá um aviso prévio de qualquer alteração nas 
políticas atuais (sempre que necessário e / ou exigido pela lei da jurisdição correspondente).

• É possível que suas informações sejam compartilhadas por ordem judicial em qualquer das jurisdições em que 
estamos presentes.

• Podemos compartilhar suas informações com órgãos de seguridade, autoridades ou outros terceiros quando 
somos forçados por intimação, ordem judicial ou administrativa, ou processo legal similar ou quando acreditamos 
de boa fé que a divulgação de informações pessoais é necessário evitar danos físicos ou perdas financeiras, denunciar 
supostas atividades ilegais ou investigar infrações de qualquer outra política atual de nossas PLATAFORMAS.
Qualquer informação que insira a nossos WEBSITES ou aplicações ( e não de forma direta em nossas PLATAFORMAS), 
se compartilhara com o proprietário do site web ou da aplicação de terceiros , suas políticas de privacidade 
reagiram o uso de sua informação.



Como as informações pessoais são compartilhadas com sites e serviços de terceiros

Se você usa sua (s) conta (s) PLATFORMA para transferir uma moeda digital em conexão com a compra ou venda 
de bens ou serviços, nós ou você também podemos fornecer ao vendedor seu endereço de remessa, nome ou 
e-mail para ajudá-lo. Para concluir sua transação com o vendedor. O vendedor não está autorizado a usar essas 
informações para comercializar seus serviços, a menos que você os tenha aceitado. Se ocorrer um erro ao fazer 
uma transferência em moeda digital para o vendedor ou foi invalidado posteriormente, poderemos fornecer ao 
vendedor os detalhes da transferência incorreta. Para facilitar a resolução de disputas, podemos fornecer ao 
comprador o endereço do vendedor, para que as mercadorias possam ser devolvidas ao vendedor.

Em relação com a transferência de moeda digital entre você e um terceiro, incluindo comerciantes, um terceiro 
pode compartilhar informações sobre você conosco, como o endereço de e-mail ou o número do celular que pode 
ser usado para informar que você enviou uma transferência a um terceiro ou ele a recebeu. Podemos usar essas 
informações em conexão com essas transferências para confirmar que você é um cliente de nossos WEBSITES , 
que as transferências em moeda digital foram ativadas ou para notificá-lo de que você recebeu moeda digital. Se 
você solicita que validemos seu status como cliente de nossos WEBSITES antes de um terceiro, nós o acessaremos. 
Você também pode optar por enviar ou receber moeda digital com um endereço de e-mail. Nesses casos, seu 
nome de usuário aparecerá na mensagem de e-mail pela qual sua ação é notificada ao usuário do endereço de 
e-mail designado.

Tenha em conta que os comerciantes com os que você interagem podem ter suas próprias políticas de privacidade e 
nossas PLATAFORMAS não são responsáveis de suas operações, incluías, entre outras suas praticas de informação. 
A informação recoletada por terceiros, pode incluir informação como detalhes de contato ou dado de localização 
se rege por suas próprias praticas de privacidade. Recomendamos-lhe que se informe acerca das praticas de 
privacidade dos terceiros.

Se você autorizar uma ou mais aplicações de terceiros a acessar sua (s) conta (s) de nossos WEBSITES, as informações 
que você forneceu aos WEBSITES poderão ser compartilhadas com esses terceiros. A menos que, por sua vez, você 
dê sua autorização a terceiros, eles não poderão usar essas informações para outros fins que não sejam facilitar 
suas transações usando os SERVIÇOS de nossas PLATAFORMAS.

Ordem das autoridades competentes - Requisitos legais

Nossas PLATAFORMAS cooperam com as autoridades das jurisdições competentes e com outros terceiros para 
garantir o cumprimento das leis, por exemplo, em matéria de proteção de direito de propriedade industrial e 
intelectual, prevenção do fraude e outras matérias.

As PLATAFORMAS podem revelar a informação pessoal de seus usuários baixo requerimentos das autoridades 



judiciais o governamentais das jurisdições competentes em efeito de investigações conduzidas por estas, embora 
não exista uma ordem, nenhuma citação executiva ou judicial, por exemplo, (sem limitação a este suposto) quando 
trata-se de investigações de caráter penal ou de fraude ou as relacionadas com pirataria informática ou violação 
de direitos de autor. Em tais situações, nossas PLATAFORMAS colaboraram com as autoridades competentes com 
o fim de salvaguardar a integridade e a seguridade da comunidade e dos usuários.

As PLATAFORMAS podem ( e os usuários autorizam expressamente) comunicar qualquer informação pessoal sobre 
seus usuários com a finalidade de cumprir a normativa da jurisdição aplicável e cooperar com as autoridades 
competentes na medida em que entendamos o necessário e adequado em relação com qualquer investigação de 
um ilícito ou um fraude, infração de direitos de propriedade industrial ou intelectual, ou outra atividade que seja 
ilegal o que possa expor a nossas PLATAFORMAS ou seus usuários a qualquer responsabilidade legal.

Além disso, os WEBSITES reservam-se o direito (e expressamente nos autorizam a fazê-lo) de comunicar informações 
sobre seus usuários a outros usuários, entidades ou terceiros quando houver razões suficientes para considerar 
que a atividade de um usuário é suspeita de cometer um crime. ou tente prejudicar outras pessoas. Este direito 
será usado pelas PLATAFORMAS a seu critério quando julgar apropriado ou necessário manter a integridade e 
segurança da Comunidade e seus USUÁRIOS, para fazer cumprir os Termos e Condições Gerais e outras Políticas 
do Site e para cooperar, com a aplicação e cumprimento da lei da jurisdição competente. Este direito será exercido 
por nós independentemente de que não há ordem judicial ou administrativa para esse efeito.

Transferência de dados

O USUÁRIO, aceitando estas condições, aceita que seus dados possam ser transferidos para empresas com a 
mesma composição social (mesmos acionistas) que as PLATAFORMAS, ou subsidiárias ou controladas ou aliados 
comerciais do EMET BUSINESS GROUP, esses dados serão, em qualquer caso, processados   para os mesmos 
propósitos para as PLATAFORMAS ou para produtos e serviços que o USUÁRIO tenha solicitado e necessariamente 
impliquem a transferência desses dados. Da mesma forma, os dados podem ser transferidos no desenvolvimento 
de atividades de marketing nos termos contidos nestas Políticas. As PLATAFORMAS informam ao USUÁRIO que, 
ao aderir a essas condições gerais, ele / ela consente na comunicação necessária e essencial de seus dados 
para gerenciar os serviços que contratou, comunicação vinculada ao mesmo propósito para o qual os dados 
foram inseridos e, para ambos, relacionados à aceitação livre e legítima da relação jurídica entre o USUÁRIO e as 
PLATAFORMAS, cujo desenvolvimento em conformidade e controle implicam a necessária comunicação desses 
dados. Em nenhum caso as PLATAFORMAS executam ações, negociam ou serão responsáveis   pelos dados pessoais 
de terceiros que o usuário aloja em qualquer dos serviços contratados. Em relação a estes dados pessoais que o 
usuário pode hospedar é aquele que deve ter sua própria política de proteção de dados, seus arquivos e, em geral, 
cumprir as leis em vigor e regulamentos que os desenvolvem.

Direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e revogar o consentimento.



O USUARIO que insira seus dados pessoais nos formulários de alta terá pleno direito a exercitar seus direitos de 
acesso, retificação, cancelamento, oposição e de revogar o consentimento em qualquer momento solicitando a:

FASWET: privacy@emetbusinessgroup.com
XVFIVE: privacy@emetbusinessgroup.com
AILEWUX: privacy@emetbusinessgroup.com
DIN-DOM: privacy@emetbusinessgroup.com
CASH2P: privacy@emetbusinessgroup.com
SHOXEN: privacy@emetbusinessgroup.com
CASH2PR: privacy@emetbusinessgroup.com

Cookies

Nossas plataformas usam cookies para obter informação e realizar análises estadísticos sobre o uso dos websites 
, que sempre pode consultar e utilizar de forma anônima, para permitir o funcionamento de alguns serviços. 
Os cookies que utilizamos são anônimos e não referem aos dados pessoais do USUARIO nem podem aceder 
mediante as mesmas em nenhum caso aos dados que o USUARIO possa ter em seu disco rígido. A identidade do 
usuário esta inserida diretamente no cookie e por tanto não é identificável. Os cookies não anônimos, é dizer que 
permitem a identificação, somente se podem atribuir autorização prévia do USUÁRIO quando você quiser deve ter 
identificação imediata para acessar áreas restritas do site sem que o USUÁRIO insira manualmente suas senhas. 
Em qualquer caso, se o USUÁRIO desejar que esses cookies não sejam instalados, ele terá a possibilidade de 
configurar seu navegador para evitá-lo sem qualquer alteração ou modificação no uso de nossos sites.

Precisão dos dados

O USUÁRIO é responsável pela veracidade de seus dados, comprometendo-se a não introduzir dados falsos e 
proceder à sua correção, se é necessário. Nossas PLATAFORMAS disponibilizam ao USUÁRIO todos os meios para 
que você proceda com a modificação de seus dados. É permitido fazer esta modificação a partir da área privada e 
segura exclusiva que o USUÁRIO possui em cada site e à qual ele acessa através das chaves obtidas com o cadastro 
do usuário; portanto, o USUÁRIO deve ser especialmente diligente na custódia dessas senhas. O USUÁRIO declara 
que quando ele não insere seus dados pessoais, mas os de terceiros, ele está autorizado por ele a introduzi-lo.

Spamming ou envio não solicitado

Nossa posição em todas nossas plataformas é absolutamente contrária à prática de spam e nunca realizamos esse 
tipo de comportamento - apenas enviamos informações para os e-mails fornecidos por aqueles que se registraram 
como usuários em nossos sites e, portanto, aceitaram as Condições Gerais e sua política de proteção de dados 
para o envio dessas informações. Conforme o caso, para as pessoas que entraram em contato telefônico anterior, 
autorizaram o envio desses e-mails. Também não permitiremos o uso dessas práticas pelo USUÁRIO, procedendo 



à retirada de serviços que possam ter contratado com nossas plataformas e reservando as ações legais que sejam 
relevantes.

Responsável pelo tratamento

O WEBSITE em que o USUÁRIO decide se registrar atuará como o provedor de tratamento em relação aos possíveis 
dados pessoais de que o USUÁRIO é responsável e estão guardados nos sistemas do mesmo e desde que os 
servidores da plataforma em questão sejam os mesmos e sempre e quando os servidores da plataforma em 
questão seja a localização principal do ficheiro e assim eles os façam constatar expressamente.

As PLATAFORMAS, portanto, só processarão esses dados de acordo com as instruções que a pessoa responsável 
indicar e somente para os fins indicados no contrato do serviço solicitado, não comunicando esses dados a 
terceiros (nos casos proibidos indicados nesta Política de Privacidade) e sempre respeitando a confidencialidade 
dos mesmos (de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta Política de Privacidade).

AILEWUX: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dados de AILEWUX pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta
FASWET: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dados da FASWET pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
DIN-DOM: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dado do DIN-DOM pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
XVFIVE: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dados da XVFIVE pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
CASH2P: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dados da CASH2P pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
SHOXEN: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dados do SHOXEN pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
CASH2PR: Pode entrar em contato com o responsável da proteção de dados do CASH2PR pelo email privacy@
emetbusinessgroup.com ou no endereço 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.

Menores de idade

Não solicitamos conscientemente a coleta de informações pessoais de menores de 18 anos de idade. Se houver 
suspeita de que um usuário que envia informações pessoais tenha menos de 18 anos de idade, os WEBSITES 
serão responsáveis   por suas ações aos pais ou responsáveis   legais. No caso de os pais ou responsáveis   legais do 
menor não concordarem em dar o consentimento em nome do menor, eles devem expressá-lo por escrito para 
o e-mail da plataforma correspondente e o último procederá a tomar as medidas necessárias para eliminar as 
informações. o mais rápido possível Será sempre uma obrigação dos pais ou tutor legal do menor provar a sua 
qualidade como tal.



Tempo em que trataremos seus dados

O tratamento será dado indefinidamente, mas lembre-se de que você pode, em qualquer momento, revogar 
o consentimento conforme o indicado na cláusula “Direitos de acesso, retificação, cancelamento e 
oposição”.

Como utilizamos as autorizações especiais nas aplicações no android / ios móbile

Acesso à CAMÊRA: Único e exclusivo para a leitura de códigos QR, captura de documentos para verificar a 
autenticidade da informação do usuário, somente com a ação requerida pelo usuário.
Acesso a RECORD_AUDIO: para alguns membros temos uma chamada direita ao serviço, somente com a ação 
requerida pelo usuário.
Acesso a READ_PHONE_STATE: para evitar o fraude, nos usamos para certa autenticação / validação, para o registro 
da origem e a informação do dispositivo móvel.
Acesso a GET_ACCOUNTS: para evitar a fraude, nos utilizamos para a autenticação/ validação de algumas transações 
com outra informação no dispositivo móvel.
Acesso a READ_CONTACTS: permite escolher contatos registrados no dispositivo para enviar SMS / email para 
solicitar algumas operações, somente com a ação requerida pelo usuário.

Procedimento para o exercício dos direitos dos usuários:

Os usuários podem exercer os direitos contidos nesta Política e os garantidos pelas leis aplicáveis   por meio de 
e-mails ou endereços de contato físico previamente relacionado.

A empresa processará a solicitação e a atenderá no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do dia seguinte à data 
em que a solicitação, ou reclamação foram recebidas.

Caso a petição ou reclamação não possa ser cumprida no prazo acima mencionado, o responsável informará ao 
proprietário da informação as razões do atraso e a data em que será atendido, o que não poderá exceder oito (8) 
dias úteis após o período acima mencionado.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CADA PLATAFORMA

PARA O FASWET:

A FASWET é responsável pelos dados das transações eletrônicas de carteira que se originam numa estrutura 
internacional.

A FASWET tem sua sede em Malta e gerencia transações em moeda digital originadas por sua plataforma global, 



é responsável por dados para transações de criptomoeda. Nós processamos essas transações no FASWET.com e 
gerenciamos várias questões administrativas e organizacionais em nosso nome relacionadas a essas transações.

Como responsáveis   pelos dados, determinamos os meios e propósitos do processamento de dados em relação às 
transações eletrônicas de bolsa e criptomoedas. Se você tiver dúvidas sobre sua conta FASWET, suas informações 
pessoais ou esta Política de Privacidade, envie-as para privacy@emetbusinessgroup.com.

PARA AILEWUX:

Uso do hardware adquirido da Ailewux: O USUÁRIO que assim solicitar terá à sua disposição o uso do hardware 
do Ailewux que adquiriu, o qual será regido por suas condições gerais e específicas. O USUÁRIO que solicitar a 
utilização do Ailewux adquirido receberá uma carta de coordenadas e as instruções pertinentes para sua ativação 
por correio comum. Uma vez que o USUÁRIO tenha ativado este cartão, que será único e intransferível isso 
implicará que toda vez que o USUÁRIO faça login no AILEWUX.com decide executar certas ações consideradas 
confidenciais, uma coordenada de seu cartão será solicitada aos idosos e aleatoriamente. confirma a operação. O 
USUÁRIO é responsável pela guarda e uso deste cartão para impedir o acesso a ele a terceiros não autorizados. 
A placa de coordenadas sozinha não implica em nenhum tipo de acesso, pois deve sempre ser combinada com 
senhas de usuário.

PARA SHOXEN:

Informações pessoais nas categorias especiais

Dentro da categoria de carros, motos e outros veículos e propriedade, é permitida a inclusão do número de 
telefone do vendedor na publicação. Na categoria Serviços, o Vendedor deve incluir na publicação seu endereço 
de e-mail e número de telefone, e a publicação de seu endereço e o URL de seu Websites serão opcionais.

O Vendedor só pode inserir os dados acima mencionados, conforme apropriado, no campo específico no momento 
da publicação do artigo. No entanto, em nenhum caso você deve incluí-lo na descrição ou título de sua publicação, 
ou em qualquer outro lugar fora do campo específico.

No entanto, em nenhum caso você deve incluí-lo na descrição ou título de sua publicação, ou em qualquer outro 
lugar fora do campo específico.

SHOXEN não se faz responsável do uso que o vendedor, o comprador, qualquer usuário ou outra pessoa puderam 
fazer com a informação publicada.


