
Aviso de Privacidade do Samsung Pay Mini Conta Digital 
 

Data de Início de Vigência: 16 de abril de 2021. 

 

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (“Samsung”) sabe a importância da 

privacidade para nossos clientes e criamos este Aviso de Privacidade para garantir que você 

entenda como coletamos e usamos suas informações pessoais no Samsung Pay Mini Conta Digital 

(“Serviço”). 

 

“Samsung Pay Mini Conta Digital” é um serviço integrado ao aplicativo móvel Samsung Pay Mini 

(“Aplicação”) que conecta os usuários finais (“Usuários”) às instituições financeiras ou de 

pagamento (“Parceiras”) para a contratação dos serviços financeiros prestados por estas. 

 

Nossa Política de Privacidade disponível em https://www.samsung.com/br/privacy/ também se 

aplica ao seu uso do Samsung Pay Mini Conta Digital. Nossa Política de Privacidade contém mais 

informações sobre como usamos seus dados pessoais. Também inclui informações sobre seus 

direitos e como entrar em contato conosco. Por favor, leia nossa Política de Privacidade, além 

deste Aviso de Privacidade. No entanto, este Aviso de Privacidade sempre prevalecerá sobre a 

Política de Privacidade em relação à forma como usamos suas informações para o Samsung Pay 

Mini Conta Digital. 

 

QUAIS INFORMAÇÕES NÓS COLETAMOS? 

 

Por meio do Samsung Pay Mini Conta Digital, a Samsung coleta e armazena informações sobre 

você de várias formas.  

 

Informações fornecidas diretamente por você 

 

• Informações sobre cadastro e perfil do Usuário, tais como Google Account (GUID), 

número do telefone celular, CPF e data de nascimento para a identificação; 

• Informações sobre endereço de entrega, caso o Usuário escolha receber extensões do 

Serviço, como o cartão pré-pago, em formato físico. 

 

Informações recebidas sobre você 

 

• Nome, sobrenome e e-mail (caso o Usuário escolha efetuar o cadastro através de seu Apple 

ID). 

 

Informações sobre seu uso do Samsung Pay Mini Conta Digital 

 

Além das informações fornecidas diretamente por você, podemos coletar informações sobre seu 

uso do Samsung Pay Mini Conta Digital. Coletaremos: 

 

• Informações sobre as transações financeiras executadas por meio do Serviço (incluindo 

informações de instituição financeira ou de pagamento que completou a transação e o valor 

https://www.samsung.com/br/privacy/


da transação), que serão utilizadas exclusivamente para a execução das obrigações da 

Samsung sob o presente contrato e armazenados pelo prazo exigido por lei ou regulamento; 

• Informações de localização (ou seja, onde o Usuário está quando o Usuário utiliza o 

Serviço), visando garantir maior segurança à transação e combate a fraudes. O Serviço 

fornecerá ao Usuário uma notificação de quando tentar coletar sua geolocalização precisa. 

Observe que, caso o dado de geolocalização não esteja disponível para a coleta da Samsung 

Brasil, algumas funcionalidades poderão não funcionar corretamente. 

 

Também podemos coletar outras informações sobre você, seus dispositivos e aplicativos e o uso 

de Samsung Pay Mini Conta Digital pelas maneiras que descrevemos para você no momento da 

coleta ou com o seu consentimento. 

 

COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES? 

 

Usamos as informações coletadas para os seguintes fins: 

 

• Identificar e autenticar você para poder usar o Samsung Pay Mini Conta Digital; 

• Fornecer o Samsung Pay Mini Conta Digital; 

• Melhorar e personalizar sua experiência com o Samsung Pay Mini Conta Digital, como 

fornecer conteúdo e respostas personalizadas; 

• Responder às suas solicitações, consultas e instruções feitas através do Samsung Pay Mini 

Conta Digital; 

• Permitir que você interaja e use aplicativos e serviços de terceiros participantes; 

• Operar, avaliar e melhorar o Samsung Pay Mini Conta Digital e nossos negócios (incluindo 

o desenvolvimento de novos produtos e serviços e aprimoramento de nossos produtos e 

serviços); 

• Proteger, identificar e prevenir fraudes e outras atividades criminosas, reclamações e outras 

responsabilidades; 

• Cumprir e fazer cumprir os requisitos legais aplicáveis, os padrões relevantes do setor e 

nossas políticas, incluindo este Aviso de Privacidade e a Política de Privacidade. 

 

Quando o Usuário utiliza o Serviço para as transações financeiras, envia as informações pessoais 

previamente salvas junto à(s) Parceira(s) e as informações relativas à transação requerida pelo 

Usuário, permitindo que a instituição financeira ou de pagamento complete tal transação. O 

histórico de transações recentes do Usuário aparecerá na Aplicação. 

 

A Samsung trata seus dados pessoais para as finalidades descritas acima. As bases legais para a 

Samsung processar os dados pessoais são destacadas abaixo:  

 

Para cumprir nosso compromisso com você 

(execução de um contrato ou procedimentos 

preliminares) 

Artigo 7, V, LGPD 

 

• Para identificar e autenticar você no Samsung 

Pay Mini Conta Digital 

• Fornecer o Samsung Pay Mini Conta Digital 

para você 

• Permitir que você interaja com outros 

conteúdos da Samsung e de terceiros Parceiros 



• Responder às suas solicitações, consultas e 

instruções feitas através do Samsung Pay Mini 

Conta Digital 

Para promover nossos interesses comerciais 

(legítimo interesse) 

Artigo 7, IX, LGPD 

 

• Para operar, avaliar e melhorar o Samsung 

Pay Mini Conta Digital e nosso negócio 

• Responder às suas solicitações, instruções e 

consultas  

• Manter medidas de segurança adequadas  

• Analisar nosso mercado, audiência de 

consumidores, produtos e serviços 

• Prevenir fraudes e usos inadequados do 

Samsung Pay Mini Conta Digital 

Para cumprir as obrigações da lei, de 

regulamento e processos legais  

Artigo 7, II, VI, LGPD 

 

• Cumprir a lei, estatutos, obrigações 

regulatórias e ordens judiciais ou 

administrativas aplicáveis 

 

COM QUEM COMPARTILHAMOS SUAS INFORMAÇÕES? 

 

As informações pessoais serão enviadas à instituição financeira ou de pagamento e por elas serão 

tratadas para que elas possam verificar se o Usuário é quem o Usuário diz que é e para que elas 

possam efetivar as transações financeiras, aplicando-se, ainda, a este tratamento, as disposições 

constantes na política de privacidade disponibilizada pelas Parceiras.  

 

Para fins de proteção à regra de sigilo bancário, o Usuário concorda que a Samsung é apenas um 

canal para a efetivação das transações, e que estas se darão por meio da interveniência de 

instituição parceira, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  

 

O fluxo de informações com as Parceiras será realizado com a adoção de melhores práticas para 

proteção dos dados pessoais do Usuário, incluindo a anonimização dos dados (entendida como a 

desvinculação total do dado de seu titular) ou, caso esta não seja possível, a pseudonimização 

(entendida como a separação de identificadores de modo que não possam, sozinhos, identificar o 

titular do dado). O Usuário reconhece que, tendo em vista a adoção de tais práticas, os dados em 

fluxo poderão não estar disponíveis para acesso ou exercício de determinados direitos previstos na 

legislação aplicável.   

 

Para fins de remessa e recebimento de valores, os Usuários se declaram cientes de que a aceitação 

ou solicitação da transação se dará com a concordância inequívoca de que a Samsung Brasil possa 

servir como plataforma tecnológica de viabilização ou de intermediação entre eventuais remetentes 

e destinatários, inclusive obtendo e compartilhando com seus parceiros, quando necessário, dados 

dos remetentes e das operações, para a efetivação das transações em favor dos destinatários. 

 

Além deste compartilhamento, podemos compartilhar suas informações pessoais com terceiros 

que forneçam o serviço de operacionalização relacionada ao Serviço, e para terceiros envolvidos 

no processo de prestação de serviços em nome da Samsung. O Usuário desde já reconhece que tal 

situação não corresponde à violação de sigilo bancário. 

 



POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES E PARA ONDE 

ENVIAMOS? 

 

O tempo de manutenção de seus dados depende da base legal utilizada. Por exemplo, os dados que 

tratamos para executar nosso contrato com você exigem a retenção durante todo o tempo em que 

você usar o Samsung Pay Mini Conta Digital. Desde que você seja um usuário ativo do Samsung 

Pay Mini Conta Digital, reteremos e trataremos esses dados. Dados como informações da sua conta 

e informações e identificadores de dispositivo se enquadram nessa categoria. 

 

Os dados que tratamos para promover nossos interesses comerciais são mantidos apenas pelo 

tempo necessário para os fins para os quais foram coletados. Por exemplo, esses dados podem ser 

coletados para realizar análises, para que possamos desenvolver melhorias no Samsung Pay Mini 

Conta Digital ou podemos processar dados para manter um registro das consultas que você fez 

através ou sobre o Samsung Pay Mini Conta Digital para melhorar sua experiência no atendimento 

ao cliente. 

 

Observe que, embora nosso objetivo seja reter seus dados pelo período descrito acima, eles podem 

ser tratados por mais tempo, de acordo com a lei aplicável. Por exemplo, se um regulamento 

específico exigir que solicitemos um determinado dado, o cumpriremos e manteremos os dados 

até que o período de retenção exigido expire. Os dados também podem ser armazenados por mais 

tempo se necessário para o exercício de direitos, pela Samsung, em um processo judicial, 

administrativo ou de arbitragem. 

 

Enquanto armazenarmos os seus dados, eles sempre estarão sujeitos a proteções apropriadas. 

 

Seu uso do Samsung Pay Mini Conta Digital poderá envolver a transferência, armazenamento e 

processamento de suas informações pessoais para outros países, em especial a República da Coréia. 

Todas as transferências internacionais de dados estão sujeitas a requisitos legais para garantir que 

suas informações pessoais sejam tratadas com segurança e conforme o esperado. 
 

COMO MANTEMOS SEUS DADOS SEGUROS? 

 

Temos de colocar em prática medidas físicas e técnicas razoáveis para proteger as informações 

que colhemos em conexão com o Serviço. No entanto, note que, apesar de adotar medidas 

razoáveis para proteger suas informações, nenhum site, transmissão de internet, sistema de 

computador ou conexão sem fio é completamente seguro. 

 

O Usuário também pode usar uma série de recursos de segurança disponíveis em seu aparelho 

móvel, incluindo localizar um aparelho perdido e apagar todos os dados. 
 

SUAS ESCOLHAS: 

 

A lei brasileira garante ao Usuário uma série de direitos relacionados aos seus dados pessoais. O 

Usuário pode exercer esses direitos a qualquer tempo através do Portal de Privacidade da Samsung 

em www.samsung.com/br/privacy.  
 



ATUALIZAÇÕES DESTE AVISO DE PRIVACIDADE 

 

Se atualizarmos este Aviso de Privacidade, notificaremos você sobre alterações que considerarmos 

substanciais, colocando uma notificação no Samsung Pay Mini Conta Digital. Ao acessar ou usar 

o Samsung Pay Mini Conta Digital após a publicação desse aviso, você concorda com as novas 

práticas identificadas na atualização. Você pode verificar a “Data de Início de Vigência” na parte 

superior deste Aviso de Privacidade para ver quando o atualizamos pela última vez.  

 

QUEM O USUÁRIO PODE CONTATAR EM CASO DE DÚVIDAS? 

 

Caso o Usuário precise de esclarecimentos sobre este Aviso de Privacidade ou o funcionamento 

do Serviço, deve entrar contato com Samsung Brasil:  

 

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.  

Av. Chucri Zaidan, 1240, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 04711-130 – Brasil 

E-mail: pela seção “Fale Conosco” do endereço https://www.samsung.com/br/support/ 


