
Política de privacidade - Meu Posto App 
 

O MEU POSTO sabe o quão importante é para você conhecer e estar seguro              
sobre a utilização dos seus dados pessoais. Por isso, nos preocupamos em            

esclarecer e divulgar nossa política de utilização dessas informações. Assim, você           

poderá entender melhor quais informações obtemos e como as utilizamos. Para           
assegurar regras claras e precisas, o MEU POSTO pode alterar essa política de             

tempos em tempos, sempre por aqui e, sendo assim, recomenda sua leitura            
periodicamente. 

Esta política permitirá que você saiba: 

  
1. As informações que obtemos 
O MEU POSTO coleta informações ao momento em que você se registra.            

Essas informações, tais como nome, endereço de e-mail, sexo e geolocalização são            

necessárias para que sua experiência seja a mais proveitosa possível, e serão tidas             

por verdadeiras, pois assim declaradas pelo usuário. Eventuais alterações e          
atualizações poderão ser realizadas no próprio aplicativo. 

O aplicativo Meu Posto se reserva ao direito de coletar informações dos            
usuários através de diversas formas como pesquisas, enquetes, participações em          

promoções e campanhas de marketing. As informações geradas através disso são           

utilizadas para melhorar o serviço prestado aos nossos consumidores. 
É preciso salientar que é tecnicamente impossível que os usuários do MEU            

POSTO escolham como login para registro de palavras, expressões ou conjuntos           
gráficos denominativos que já tenham sido escolhidos anteriormente por outros          

usuários, bem como é vedado a esses usuários a escolha de expressões            

malsoantes, injuriosas, nomes ou pseudônimos de personalidades públicas ou         
registrados por terceiros, ou que não remetam à identidade do registrante e, em             

geral, contrários à lei, à ordem ou às exigências da moral e dos bons costumes               
comumente aceitos. 

O usuário que desobedecer ao estabelecido no parágrafo supra poderá ter o            

seu login cancelado e bloqueado sem aviso prévio e a critério exclusivo do MEU              
POSTO. 



Depois do registro, o usuário estará apto a usufruir e desfrutar dos benefícios             
proporcionados pelo MEU POSTO numa experiência inédita na aquisição de          

produtos e serviços na modalidade cashback. 
  

2. Cookies 
O MEU POSTO se utiliza dos chamados cookies, que são pequenos arquivos            

de texto enviados ao usuário. Esses pequenos arquivos servem para reconhecer,           

acompanhar e armazenar a navegação do usuário no aplicativo, permitindo otimizar           
sua experiência com o serviço oferecido. 

  

3. Como serão utilizadas essas informações 
As informações coletadas pelo MEU POSTO serão utilizadas para         

personalizar o serviço disponibilizado, isto é, a aquisição on line de produtos e             
serviços de interesse do usuário na modalidade cashback dos postos revendedores           

parceiros. As informações essenciais do usuário também serão compartilhadas com          

os postos revendedores parceiros aderentes às promoções e escolhidos pelo          
usuário para a aquisição dos produtos e serviços e ficarão registradas enquanto            

ativo o registro do usuário no aplicativo. 
As informações também poderão ser utilizadas para gerar dados estatísticos          

gerais com finalidade informativa ou comercial. Informações geográficas,        

demográficas, psicográficas e de perfil de uso dos usuários do MEU POSTO não             
poderão ser fornecidas a terceiros, mesmo que não sejam revelados nomes ou            

outros dados de navegação. 
No entanto, as informações coletadas poderão ser utilizadas para         

direcionamento de campanhas promocionais de uma forma geral, utilizando banners          

e/ou e-mails, sem periodicidade definida. 
As informações pessoais individuais não serão comercializadas ou fornecidas         

a terceiros em nenhuma hipótese, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais            
ou procedimentos jurídicos similares. Todas as informações fornecidas a terceiros          

serão apenas de grupos de usuários (segmentos de mercado). 

O MEU POSTO também manterá de forma confidencial as informações          
relativas às suas finanças e nunca comercializará tais informações. Observe que a            

aquisição online de produtos e serviços ensejará a transmissão de informações           
sobre meios de pagamento, tais como cartão de débito, cartão de crédito e outros,              



ou com o objetivo de verificação. Ainda que o MEU POSTO não participe da              
transação, sempre que solicitado um número de cartão de crédito e/ou débito, a             

transmissão ocorrerá no formato criptografado. Utilizamos a criptografia padrão         
da indústria, SSL (Secure Sockets Layer, camada de soquetes de segurança). 

Por fim, o MEU POSTO também pode divulgar informações sobre o usuário            

em casos especiais nos quais se tem razão para acreditar que a divulgação dessas              
informações é necessária para identificar, entrar em contato ou agir legalmente           

contra alguém que possa estar causando danos ou interferindo (intencional ou não            
intencionalmente) nos direitos ou na propriedade da E-Gasosa Atividades de          

Internet Ltda. (proprietária do MEU POSTO), de outros usuários ou de qualquer            

pessoa que seja prejudicada por tais atividades. O MEU POSTO pode divulgar            
informações sobre o usuário quando exigido por lei e com objetivos administrativos            

ou outros que considere necessários para manter e aprimorar o serviço. 
  

4. As precauções de segurança estabelecidas para sua proteção em          
caso de perda, má utilização ou alteração de suas informações. 

As informações sobre a conta do MEU POSTO são protegidas por senha            

para que somente você tenha acesso a suas informações pessoais. 
Sua senha é secreta e recomenda-se que não a revele a ninguém. O MEU              

POSTO não irá solicitar, em nenhuma hipótese, seja por e-mail ou qualquer outro             

veículo, sua senha pessoal. 
Nenhuma transmissão de dados na Internet é 100% segura. Sendo assim,           

embora o MEU POSTO sempre faça o possível para proteger suas informações            
pessoais, não é possível garantir a segurança de todas as informações que você             

venha a nos fornecer. É uma decisão pessoal a utilização do aplicativo nessas             

condições. 
 


