
Política de Privacidade e Termo de Uso do Aplicativo VB 

 

Ao usar este aplicativo móvel, você concorda com esta Política de Privacidade e aos Termos de Uso do Aplicativo VB. 

Apresentamos aqui os Termos de Uso e Política de Privacidade do Aplicativo da VB disponível para os sistemas 

operacionais IOS e Android. 

Este documento apresenta os termos pelos quais a VB armazena, trata e protege os seus dados pessoais. 

O aplicativo VB é de propriedade da VB Serviços Comércio e Administração Ltda e seu uso é limitado a usuários e 

clientes.  Você não pode: (a) modificar, copiar, publicar, licenciar, vender ou, de alguma forma, comercializar este 

Aplicativo ou qualquer informação ou software associado ao Aplicativo; (b) alugar, arrendar ou transferir, de forma 

alguma, os direitos referentes a este Aplicativo; nem (c) usar este Aplicativo de nenhuma forma que possa incapacitar 

o site da VB ou interferir no uso ou aproveitamento da VB por qualquer das partes. Você deve, obrigatoriamente, usar 

este Aplicativo de acordo com todas as leis aplicáveis.  

A segurança de seus dados é importante para nós. As informações que este aplicativo coleta podem ser armazenadas 

localmente no aparelho e podem ser transmitidas para nossos servidores. Empregamos padrões geralmente aceitos 

pelo setor para proteger suas informações pessoais.  

A VB poderá fazer uso das informações de identificação pessoal como nome completo, CPF, endereço de e-mail, idade, 

data de nascimento, sexo, telefone, além de dados adicionados voluntariamente ao seu perfil a fim de promover 

melhorias na comunicação e na qualidade do serviço. 

Ao aceitar a nossa Política de Privacidade, você automaticamente autoriza a VB a compartilhar com outras empresas 

do Grupo FleetCor ou parceiros comerciais confiáveis, a totalidade ou parcialidade de toda e qualquer informação 

fornecidas. A VB procura se certificar que o uso destas informações será feito de forma transparente e alinhadas a sua 

coleta. 

Importante ressaltar que o Aplicativo da VB é gratuito e nunca solicitaremos informações ou dados de conta bancária, 

cartão de crédito ou débito. Pediremos apenas o número dos seus cartões de Vale-Transporte, Refeição, Alimentação 

e Combustível para realizar as funcionalidades do Aplicativo e de forma alguma realizaremos transações a partir dos 

seus dados. 

Por fim, a sua senha é individual e de sua responsabilidade, por isso não divulgue a ninguém. A VB não se responsabiliza 

pelo envio de e-mails falsos com ofertas e solicitação de informações.  

Esta política está sujeita a alterações decorrentes da atualização no App ou por qualquer outro motivo como novas 

tecnologias, atualização de funcionalidade dos cartões ou qualquer outro que a VB julgue necessário. Por isso, é 

recomendada a consulta periódica em busca de novas atualizações do documento.  


