
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE 

DADOS 

 

 

 

QUASAR FLASH FOMENTO MERCANTIL 
 



1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

A QUASAR FLASH FOMENTO MERCANTIL LTDA. (“QUASAR FLASH”) é uma fintech dedicada a criação de modelos 

de gestão de crédito através de uma plataforma 100% digital.  

 

A QUASAR FLASH atua no mercado focando na condução integralmente digital de operações de antecipação 

de recebíveis, com uma abordagem totalmente tecnológica dos processos de originação, cadastro, análise, 

estruturação, liquidação, monitoramento e cobrança. Ela oferece soluções prontas para auxiliar gestores de 

crédito, do setor financeiro ou não, na condução de seus portfolios, de forma escalável, rápida e segura.  

 

Como toda empresa que atua de forma digital nos dias atuais, se faz necessário que os nossos Usuários 

nos forneçam alguns dados, dados esses que devem ser tratados com o devido controle e privacidade. 

 

Com a alta circulação de dados que ocorre é muito fácil perder o controle do que está sendo feito com 

seus dados, e muito mais fácil ainda perder a sua privacidade.  

 

Foi pensando nisso que a QUASAR FLASH elaborou esta Política de Privacidade e Proteção de Dados. 

Valorizamos a privacidade de nossos Usuários e, por esta razão, criamos esta Política de Privacidade e 

Proteção de Dados para demonstrar quando os Dados Pessoais de nossos Usuários serão coletados, qual 

a finalidade desta coleta, como serão tratados e armazenados tais dados, e se for o caso, em que hipótese 

tais dados serão transferidos. 

 

1.2. DEFINIÇÕES 

 

“Usuário”: todas as pessoas físicas que utilizarão a Plataforma, maiores de 18 (dezoito) anos, ou 

emancipadas e totalmente capazes de praticar os atos da vida civil, ou relativamente incapazes, desde que 

devidamente representados ou assistidos; 

 

“Dados Pessoais”: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela QUASAR FLASH, por 

qualquer meio, ainda que públicos, que: (I) identifiquem, ou que, quando usadas em combinação com 

outras informações tratadas pela QUASAR FLASH identifiquem um indivíduo; ou (II) por meio das quais a 

identificação ou informações de contato de uma pessoa física possam ser derivadas. Os Dados Pessoais 

podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros eletrônicos ou computadorizados, bem 

como em arquivos baseados em papel. Os Dados Pessoais, no entanto, não incluem telefone comercial, 

número de celular comercial, endereço comercial, e-mail comercial; 

 

“Finalidade”: o objetivo, propósito que a QUASAR FLASH deseja alcançar a partir de cada ato de tratamento 

das informações pessoais; 

 

“Necessidade”: justificativa pelo qual é estritamente necessário coletar dados pessoais, para atingir a 

finalidade, evitando-se a coleta excessiva; 

 

“Consentimento”: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular do dado pessoal para que a 

Quasar Flash trate seus dados pessoais para uma finalidade previamente descrita, na qual a base legal 

necessária para o ato demande a autorização expressa do titular; 

 



“Plataforma”: plataforma tecnológica acessada via website da QUASAR FLASH para realizar operações de 

antecipação de recebíveis e crédito, de titularidade da QUASAR FLASH. 

 

1.3. A QUEM SE DESTINA 

 

Esta política se aplica, em geral, a todos os Usuários e potenciais Usuários dos serviços oferecidos pela 

QUASAR FLASH, incluindo Usuários da Plataforma ou outros meios operados pela QUASAR FLASH e resume 

como a QUASAR FLASH poderá coletar, produzir, receptar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, 

distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação, modificar, comunicar, 

transferir, difundir ou extrair os dados coletados, incluindo as informações de identificação pessoal, de 

acordo com as bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e proteção de dados em vigor. 

 

É importante lembrar que caso o Usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda 

que em parte, com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade e Proteção de Dados, não 

poderá acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pela QUASAR FLASH, bem como a plataforma e serviços 

por ela operados. 

 

Para utilizar os serviços e produtos da QUASAR FLASH, você deverá ler esta Política de Privacidade e Proteção 

de Dados, bem como confirmar que você concorda e consente com todo o disposto nela. 

 

Caso o Usuário queira, também é possível que este consentimento seja revogado. Porém, neste caso, todos 

serviços e produtos prestados pela QUASAR FLASH ao Usuário serão interrompidos nos termos dos devidos 

contratos celebrados. 

 

2. LIVRE ACESSO E CONTROLE AOS SEUS DADOS 

 

A QUASAR FLASH oferece ao Usuário diversas opções do que fazer com seus Dados Pessoais coletados, 

tratados e armazenados, incluindo sua exclusão e/ou correção.  

 

2.1. CONTROLE DOS DADOS 

 

O Usuário poderá realizar todas as solicitações listadas abaixo entrando em contato com o nosso Data 

Protection Officer através do e-mail dpo@qflash.com.br: 

 

(i) Confirmação de Existência de Tratamento de Dados Pessoais: o Usuário poderá solicitar a 

qualquer momento informações sobre tratamento dado aos seus Dados Pessoais, 

incluindo a finalidade, forma, e duração do tratamento; 

 

(ii) Acesso aos Dados Pessoais: o Usuário pode solicitar uma cópia dos seus Dados Pessoais e 

dos dados que o Usuário forneceu em um formato legível sob a forma impressa ou por 

meio eletrônico; 

 

(iii) Alteração e Correção de Dados Pessoais: o Usuário pode editar ou solicitar a edição, 

correção e complementação de alguns dos seus Dados Pessoais no caso de estarem 

incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 

(iv) Anonimização, Bloqueio ou Exclusão de Dados Pessoais: o Usuário pode solicitar a 

Anonimização dos Dados Pessoais. Isso significa dizer que a QUASAR FLASH, através da 
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utilização de meios técnicos fará com que os Dados Pessoais do Usuário percam a 

possibilidade de associação, direta ou indireta. O Usuário também poderá solicitar o 

bloqueio do tratamento de seus dados, bem como solicitar a exclusão do todo, ou parte 

dos seus Dados Pessoais (por exemplo, se eles não são mais necessários para lhe fornecer 

os serviços); 

 

(v) Colocar objeções, limites ou restrições ao uso de Dados Pessoais: o Usuário pode solicitar 

a interrupção do uso de todos ou alguns de seus Dados Pessoais (por exemplo, se não 

tivermos o direito de continuar a usá-los), ou limitar a nossa utilização de tais dados (por 

exemplo, se seus Dados Pessoais estiverem incorretos), destacando-se que a QUASAR 

FLASH; 

 

(vi) Solicitar Portabilidade dos Dados Pessoais: O Usuário pode solicitar a portabilidade de seus 

Dados Pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os segredos 

comercial e industrial; 

 

3. DO TRATAMENTO DE DADOS 

 

3.1. MOMENTO DA COLETA 

 

Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pela QUASAR FLASH para poder 

acessar os serviços prestados pela QUASAR FLASH.  

 

Na plataforma operada pela QUASAR FLASH, determinados Dados Pessoais solicitados serão mantidos em 

sigilo e serão utilizadas apenas para o propósito que motivou o cadastro. 

 

3.2. COLETA E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

A QUASAR FLASH não realiza o tratamento de quaisquer dados do Usuário.  

Porém, quando o Usuário realiza o cadastro da Pessoa Jurídica beneficiária de todos os produtos e serviços 

da QUASAR FLASH, que são solicitados pelo Usuário na Plataforma Quasar Flash, a QUASAR FLASH utiliza os 

dados dos seus sócios (no caso, somente pessoas físicas) para composição da cadeia societária, 

movimentação de valores (operações) e a cargo de composição de garantia como avalistas. 

A partir destes dados a QUASAR FLASH avalia firmas e poderes criando a cadeia de responsáveis legais pela 

empresa. 

 

3.3. COMPARTILHAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

A QUASAR FLASH poderá divulgar os Dados Pessoais coletados a terceiros, nas seguintes situações e nos 

limites exigidos e autorizados pela Lei: 

 

I. Com os seus clientes e parceiros quando necessário e/ou apropriado à prestação de serviços 

relacionados; 

 

II. Com as empresas e indivíduos contratados para a execução de determinadas atividades e serviços 

em nome da QUASAR FLASH; 

 



III. Com empresas do grupo; 

 

IV. Com fornecedores e parceiros para consecução dos serviços contratados com a QUASAR FLASH 

(como tecnologia da informação, contabilidade, entre outros); 

 

V. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, desenvolvimento de serviços, 

segurança, proteção ao crédito e gerenciamento de risco. 

 

VI. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de autoridade competente, 

ou decisão judicial. 

 

Nas hipóteses de compartilhamento de Dados Pessoais com terceiros, todos os sujeitos mencionados nos 

itens I a VI deverão utilizar os Dados Pessoais partilhados de maneira consistente e de acordo com os 

propósitos para os quais foram coletados (ou com os quais o Usuário consentiu previamente) e de acordo 

com o que foi determinado por esta Política de Privacidade e Proteção de Dados, outras declarações de 

privacidade de website ou países, e todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis. 

 

3.4. MOTIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SEUS DADOS 

 

Em certas circunstâncias, a QUASAR FLASH poderá divulgar Dados Pessoais, na medida necessária ou 

apropriada, para órgãos governamentais, consultores e outros terceiros com o objetivo de cumprir com a 

legislação aplicável ou com uma ordem ou intimação judicial ou, ainda, se a QUASAR FLASH acreditar de 

boa-fé que tal ação seja necessária para: 

 

I. Cumprir com uma legislação que exija tal divulgação; 

 

II. Investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais suspeitas ou reais ou para 

cooperar com órgãos públicos ou para proteger a segurança nacional; 

 

III. Execução de suas atividades e contratos; 

 

IV. Investigar e se defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de terceiros; 

 

V. Proteger a segurança ou a integridade dos serviços (por exemplo, o compartilhamento com 

empresas que estão sofrendo ameaças semelhantes); 

 

VI. Exercer ou proteger os direitos, a propriedade e a segurança da QUASAR FLASH ; 

 

VII. Proteger os direitos e a segurança pessoal de seus funcionários, usuários ou do público; 

 

VIII. Em caso de venda, compra, fusão, reorganização, liquidação ou dissolução da QUASAR FLASH. 

 

A QUASAR FLASH notificará os respectivos Usuários sobre eventuais demandas legais que resultem na 

divulgação de informações pessoais, nos termos do que foi exposto acima, a menos que tal notificação seja 

vedada por lei ou proibida por mandado judicial ou, ainda, se a requisição for emergencial. A QUASAR FLASH 

poderá contestar essas demandas se julgar que as solicitações são excessivas, vagas ou feitas por 

autoridades incompetentes. 

 



3.5. TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS 

 

A QUASAR FLASH finalizará o tratamento dos Dados Pessoais dos Usuários quando for verificado que a 

finalidade do tratamento dos Dados foi alcançada ou de que os Dados deixaram de ser necessários ou 

pertinentes para a QUASAR FLASH.  

 

Caso o tratamento dos Dados seja temporário, também será finalizado o tratamento quando o período 

chegar ao fim. 

 

Finalizado o tratamento dos dados especificados nesta Política, apenas para fins de comprovação de 

transações realizadas, os dados serão armazenados e não sofreram nenhum outro tipo de tratamento. 

 

4. SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Todas os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da QUASAR FLASH ou em base de dados 

mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de serviços contratados pela QUASAR FLASH, os quais estão 

devidamente de acordo com a legislação de dados vigente. 

 

A QUASAR FLASH e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança para proteger a 

confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais, prevenindo a ocorrência de eventuais 

danos em virtude do tratamento desses dados. 

 

5. RETENÇÃO DE DADOS 

 

A QUASAR FLASH retém todos os dados fornecidos, inclusive os Dados Pessoais, enquanto o cadastro do 

Usuário estiver ativo e conforme seja necessário para consecução de seus serviços. 

 

A QUASAR FLASH reterá seus Dados Pessoais e manterá seus dados armazenados até eventual requerimento 

de exclusão. 

 

A QUASAR FLASH poderá vir a manter seus Dados Pessoais após receber seu pedido de exclusão caso seja 

necessário para cumprimento de obrigações legais, resolver disputas, manter a segurança, evitar fraudes e 

abuso e garantir o cumprimento de contratos. 

6. REVISÕES À POLÍTICA 

 

Caso a Quasar Flash modifique esta Política de Privacidade, tais alterações serão publicadas de forma visível 

no site da Quasar Flash. Esta Política é válida a partir de 01/08/2020. Caso o Usuário tenha quaisquer 

questões a respeito das políticas de privacidade da plataforma, por favor, entre em contato com a Quasar 

Flash, por meio dos endereços abaixo/canal de atendimento do Data Protection Officer. 

 

7. CONTATO 

 

A Quasar Flash nomeou o André Luiz de Mattos como Data Protection Officer (“DPO”). O Usuário pode 

entrar em contato com o DPO no seguinte endereço físico ou através do e-mail dpo@qflash.com.br. 

 

8. MEDIAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO 

 



Esta política está sujeita à Lei da República Federativa do Brasil e o Foro da Comarca de São Paulo é 

competente para dirimir qualquer controvérsia com relação à mesma. 

 


