
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os seus  dados  são seus.  Respeitamos a sua privacidade e  tratamos os  seus
dados como parte da nossa missão de proporcionar um serviço cada vez melhor.
Essa Política de Privacidade descreve como obtemos, armazenamos, utilizamos e
compartilhamos as suas informações.

● Os dados  que você cadastra  em nossas  plataformas são tratados de forma
segura e limitamos o tratamento para suas devidas finalidades.

● Todos dados informados no pedido não ficam armazenados em nossas bases
(SERVIDORES), e são armazenados apenas informações referentes aos produtos
que são pedidos, para fins estatístico e controle do próprio ESTABELECIMENTO.

●  Para  facilitar  e  agilizar  futuros  pedidos,  é  salvo  através  de  COOKIES  de
navegação, informações referentes ao último pedido, sendo que os COOKIES são
armazenados exclusivamente apenas no dispositivo do USUÁRIO, podendo ser
excluído a qualquer momento através das configurações do Navegador.

● O Pediu.me não solicita em nenhum momento, dados sensíveis, como Número
de Documentos Pessoais,  Dados bancários e cartão de crédito.  A plataforma é
apenas  um  intermediador  entre  CLIENTES  e  ESTABELECIMENTOS,  toda
operação de pagamento é de responsabilidade do ESTABELECIMENTO.

1. A quem essa Política de Privacidade se aplica?

É aplicável àqueles que acessarem ou realizam pedidos em nossa Plataforma.

2. Quais dados são coletados?

2.1 Dados do Pedido
Esses dados incluem seu nome, forma de pagamento (Cartão / Dinheiro), número
de telefone, endereço de entrega, sendo que após a realização do pedido (ENVIO
PARA  WHASTAPP  DO  ESTABELECIMENTO)  não  armazenamos  essas
informações em nossas bases (SERVIDORES).

2.1 Dados dos seus dispositivos
Nós podemos coletar informações automaticamente sobre os dispositivos a partir
dos quais você acessa o Pediu.me como: tipo de navegador e idioma, provedor de
Serviços  de  Internet  (ISP),  páginas  de  consulta  e  saída,  sistema  operacional,
informações sobre data e horário, dados sobre a sequência de cliques, fabricante
do  dispositivo,  operadora,  modelo,  versão  do  aparelho,  versão  do  aplicativo,
versão do sistema operacional,  identificador de publicidade do aparelho (IDFA),
informações de acessibilidade do aparelho e redes Wi-Fi.



3. Como utilizamos cookies e outras tecnologias?

O  Pediu.me  se  utiliza  de  tecnologias  como  cookies,  armazenamento  local  ou
outros  identificadores,  tanto  de  dispositivos  móveis  ou  não,  ou  tecnologias
semelhantes  (“cookies  e  outras  tecnologias”),  para  uma variedade de  funções.
Essas  tecnologias  nos  ajudam  a  aperfeiçoar  os  serviço,  personalizar  a  sua
experiência e avaliar a eficácia da nossa comunicação e publicidade.

3.1 O que são essas tecnologias?
Cookies são pequenos arquivos armazenados no seu navegador, celular ou outro
dispositivo.

3.1 Promover uma experiência personalizada
O Pediu.me usa cookies e outras tecnologias para memorizar informações quando
você usa o nosso Website. A nossa meta nesses casos é fazer com que a sua
experiência com o Pediu.me seja mais conveniente e personalizada.
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