
TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

“GESTOR DE LEADS” 
  
Olá. Seja bem-vindo aos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. 

A Política de Privacidade e os Termos de Uso são aplicáveis a todos os Sites, Aplicativos e/ou 
Softwares de propriedade da ZFlow (“ZFlow” ou “nós”) envolvidos no nosso produto denominado 
“Gestor de Leads”, e regulam o tratamento de determinados Dados, informações e Dados Pessoais, 
assim como os direitos dos Titulares, e direitos, obrigações e responsabilidades dos Usuários com 
relação aos Dados, informações e Dados Pessoais, conforme aqui definidos. 

Leia atentamente a Política de Privacidade e os Termos de Uso antes de optar por sua adesão, e 
antes de utilizar nossos Sites, Aplicativos e Softwares. A aceitação da Política de Privacidade e 
dos Termos de Uso é requisito necessário e indispensável para a utilização dos Sites, 
Aplicativos e/ou Softwares e suas respectivas ferramentas disponíveis.  

Ao acessar nossos Sites, Aplicativos e Softwares, você expressamente aceita e concorda com o 
tratamento de seus Dados, assim como dos Dados dos Titulares, incluindo a coleta, o uso, o 
compartilhamento e o armazenamento destes, conforme aqui dispomos. A aceitação tácita 
desta Política de Privacidade e dos Termos de Uso será considerada plenamente aplicável ao 
Usuário, o qual não conta com qualquer déficit informacional acerca dos Sites, Aplicativos e/ou 
Softwares do Gestor de Leads e seus efeitos perante os Titulares.  

Caso você não concorde com a nossa Política de Privacidade ou com os Termos de Uso, você 
não deve usar os Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads. 

Os Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads são destinados única e exclusivamente a 
pessoas MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, e plenamente capazes de praticar seus atos, e 
exercer seus direitos e deveres cíveis. Caso você não preencha este requisito, por favor, cesse 
seu acesso e utilização imediatamente. Não contamos com tecnologia capaz de identificar se 
um Usuário ou Titular preencher informação imprecisa ou inverídica acerca de sua idade.  Os 
pais ou responsáveis legais de menores ou incapazes poderão (i) cancelar e requerer a exclusão 
dos Dados do titular menor de idade, assim como (ii) cancelar a subscrição do recebimento de 
outros conteúdos, enviados por qualquer meio pela ZFlow, incluindo e-mails, mensagens de texto, 
dentre outros - consoante procedimentos estabelecidos por nossos Termos e Condições de Uso 
(“Termo” ou “Termos de Uso”). 

A Política de Privacidade e os Termos de Uso foram elaborados de acordo com as leis brasileiras, 
incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 12.965/14 (“Marco Civil da Internet”), e seu decreto 
regulamentador (Decreto nº 8.771/2016), e na Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais” ou “LGPD”), respeitada sua vacância e conforme alterada, estritamente no que se refere 
aos Dados Pessoais.  
  

I. GLOSSÁRIO 

Os termos abaixo são usados nos nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. 

1. “Canais”: portais da web que disponibilizam APIs para acesso por terceiros, incluindo a 
ZFlow, e que mantenham plataformas eletrônicas de vendas de determinados produtos de 
interesse dos Usuários e/ou Titulares. “API(s)” é o conjunto de rotinas e padrões de 
programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na internet, e 
sua sigla refere-se ao termo em inglês "Application Programming Interface" -  "Interface de 
Programação de Aplicativos". 

2. “Dados”: compreende (i) dados e informações dos Usuários aos quais a ZFlow tenha acesso, 
direta ou indiretamente, em razão da contratação ou utilização direta do Gestor de Leads 
pelos Usuários; e (ii) Dados Pessoais, conforme aqui definidos. 

3. “Dados Pessoais”: informação relacionada a pessoa natural, identificada ou identificável, 
que seja alvo de tratamento pelos Sites, Aplicativos e/ou Softwares do Gestor de Leads, e 
devidamente regulamentada pela LGPD.  

4. “Gestor de Leads”: produto ofertado pela ZFlow aos Usuários, por meio de website, 
aplicativo ou software, para que os Usuários possam exercer gerenciamento, controle e 



administração do processo de oferta e venda de seus produtos/serviços aos Titulares, bem 
como para que os Parceiros possam oferecer seus produtos/serviços aos Usuários e/ou 
Titulares. 

5. “Grupo Econômico”: qualquer sociedade que seja ou venha a ser, a qualquer tempo, 
controladora ou que detenha simples participação na ZFlow, ou em que a ZFlow detenha 
qualquer participação, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente com terceiros, 
ou qualquer de suas coligadas, subsidiárias, ou controladas. 

6. “Parceiros”: pessoa física ou jurídica que mantenha acordo de parceira comercial junto à 
ZFlow, e que tenha interesse em oferecer seus produtos e/ou serviços aos Usuários e/ou 
Titulares. 

7. “Sites, Aplicativos e/ou Softwares”: são os websites, aplicativos e/ou softwares oferecidos 
pela ZFlow e/ou qualquer empresa de seu Grupo econômico aos Usuários, por meio dos 
quais os Usuários podem acessar e utilizar o Gestor de Leads. 

8. “Usuários”: pessoas jurídicas titulares de Dados, que, por meio de seus vendedores, 
representantes, agentes, prepostos, contratados, subcontratados ou parceiros, contratam, 
visitam, acessam e/ou utilizam direta e efetivamente os Sites, Aplicativos e/ou Softwares 
do Gestor de Leads. Também podemos nos referir ao Usuário como “você”. 

9. “Titulares”: para fins exclusivos desta Política de Privacidade e Termos de Uso, são os 
clientes alvo ou efetivos dos Usuários, compreendendo pessoas jurídicas que preencham e 
enviem seus Dados; ou pessoas físicas que preencham e enviem seus Dados Pessoais, por 
meio dos Canais. 

II. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO 

Nossos Termos de Uso e Política de Privacidade poderão ser atualizados, editados ou alterados, 
total ou parcialmente, a qualquer momento por razões legais; pelo uso de novas tecnologias ou 
funcionalidades; ou sempre que a ZFlow julgar conveniente ou necessário.  

Em qualquer caso de atualização, edição, alteração, modificação, total ou parcial, da Política 
de Privacidade ou dos Termos de Uso, você poderá ser acionado, por quaisquer meios, para 
novamente consentir com seus termos. Nada obstante, ao continuar a acessar nossos Sites, 
Aplicativos e/ou Softwares, onde será publicada a nova política de privacidade e novos termos 
de uso, você concorda com tais alterações. Por isso, é importante que o Usuário leia a Política 
de Privacidade e os Termos de Uso a cada novo acesso ao Site, Aplicativo e/ou Software. Para 
facilitar a visualização, ao final deste documento informamos a data de sua última atualização. 

A Zflow reserva-se o direito de desenvolver serviços ou produtos novos ou adicionais àqueles 
existentes à época da confecção da Política de Privacidade e dos Termos de Uso com relação ao 
Gestor de Leads, sendo que caso tais serviços ou produtos novos ou adicionais resultem em alguma 
alteração na forma como tratamos os Dados, disponibilizaremos informações, termos ou políticas 
adicionais. Salvo disposição em contrário, sempre que introduzirmos estes serviços ou produtos 
novos ou adicionais, estes ficarão sujeitos à presente Política de Privacidade e Termos de Uso. 
  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esperamos que esta Política de Privacidade ajude os Usuários, e consequentemente os Titulares, a 
compreender os nossos compromissos relacionados às suas privacidades. Esta Política de 
Privacidade visa esclarecer a maneira como tratamos os Dados dos Usuários e/ou Titulares para 
que possamos garantir à todos o livre acesso à informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis, assim estabelecendo um relacionamento transparente entre nós. 

I. QUAIS DADOS E INFORMAÇÕES COLETAMOS? 

No âmbito do Gestor de Leads, nós coletamos os seguintes Dados dos Usuários e Titulares: 

1. Dados dos Usuários: são diretamente fornecidos por você pelo preenchimento de cadastros e 
formulários para Log-in e acesso a áreas, funcionalidades e serviços restritos do Gestor de 
Leads. Dessa forma, podemos coletar Dados dos Usuários, e de seus representantes legais, 
incluindo: 

a) Razão Social;  



b) CNPJ; 

c) Endereço completo; 

d) E-mail;   

e) Telefone; 

f) Horário de funcionamento; 

g) Dados do representante legal: nome, CPF, telefone, e-mail. 

Caso o Usuário tenha, por mera liberalidade, configurado sua correspondência eletrônica, em 
determinado endereço eletrônico, para que o Gestor de Leads tenha acesso a este, visando o 
tratamento de Dados, é possível que haja outra(s) informação(ções) e Dados que a ZFlow tenha 
acesso, incluindo título, conteúdo, remetentes e destinatários das mensagens trocadas pelo 
endereço eletrônico correspondente. 

2. Dados de Titulares: a ZFlow estará apta a tratar os Dados dos Titulares após a devida 
contratação, ou utilização do Gestor de Leads por parte do Usuário. As autorizações e 
consentimentos necessários para a coleta e tratamento de Dados dos Titulares deverão ser 
obtidas pelo Usuário, inclusive por meio dos Canais.  

Os Dados de Titulares tratados pela ZFlow são aqueles (i) a que os Usuários tenham acesso, ou 
direito a acesso, conforme estabelecem as políticas dos Canais; e/ou (ii) a que a ZFlow tenha 
acesso por seus Parceiros; e podem compreender, conforme exigidos, coletados e disponibilizados 
pelo respectivo Canal ou Parceiro: 

a) Nome; 

b) CPF ou CNPJ; 

c) E-mail; 

d) Telefone (fixo e/ou celular); 

e) Outros dados incluídos numa mensagem de texto escrita pelo Titular; 

f) Análise de crédito. 

3. Dados da negociação. A ZFlow tem acesso aos dados e informações adicionais relacionados 
ao processo de oferta, negociação e venda dos produtos/serviços dos Usuários aos Titulares, 
que podem incluir a especificação do produto/serviço a ser negociado entre Usuário e 
Titular; simulação de possível financiamento; cadastro de produtos de propriedade dos 
Titulares para permuta; valores a serem quitados, a vista ou parcelados; agendamento de 
visitas; visitas realizadas; informações positivas ou restritivas de crédito advindas de 
determinadas instituições financeiras; simulação de financiamento; vendas concluídas com 
ou sem sucesso; dentre outros. 

4. Dados coletados por navegação: são Dados fornecidos pela sua navegação e pelo seu 
dispositivo, e dependem do tipo de dispositivo por você utilizado; das autorizações 
concedidas por você aos Sites, Aplicativos e/ou Softwares do Gestor de Leads, por meio das 
configurações de seu dispositivo ou do seu sistema operacional e das funcionalidades 
utilizadas em cada Site, Aplicativo ou Software ou a eles relativa, como por exemplo: 

a) Endereço IP; 

b) Data e hora de uso dos Sites, Aplicativos e Softwares; 

a) Geolocalização; 

c) Informações do seu dispositivo, como sistema operacional; navegador e suas versões; 
resolução da tela; reprodutor Flash instalado; Advertising ID; IMEI; dimensão da tela do 
dispositivo; linguagens, permissões e configurações de teclados; redes wifi e rede móvel 
utilizadas;  número do celular;  informações do SIM card;  e informações estatísticas 
relacionadas ao uso do dispositivo; 

d) Informações sobre hábitos de navegação, como páginas acessadas nos Sites e Softwares, 
quantidade de cliques, velocidade de digitação, gestos utilizados na interação, bloqueio e 
desbloqueio do dispositivo, entre outras informações; 

II. COMO COLETAMOS OS DADOS? 



1. Coleta direta de Dados de Usuários. Coletamos Dados e informações fornecidas ativamente 
por você Usuário. 

2. Coleta indireta de Dados de Usuários. Outra forma de coletar seus Dados e informações é pela 
sua navegação, pelo seu dispositivo ou fornecidas por terceiros. Podemos utilizar cookies, mas 
há outras tecnologias que também podem ser usadas para essa finalidade, incluindo pixel tags, 
beacons, GPS, sensores do dispositivo, e shared objects. 

O que são cookies? 
São pequenos arquivos de texto que podem ou não ser adicionados no navegador do 
dispositivo usado para acesso aos Sites, Aplicativos e Softwares. Estes arquivos armazenam e 
reconhecem dados da sua navegação para garantir o correto funcionamento dos Sites, 
Aplicativos e Softwares e para proporcionar uma melhor experiência em nossos canais. 
  
Para que servem os cookies? 
Os cookies podem coletar informações, e serem usados para diferentes finalidades. Confira 
algumas delas a seguir: 
Funcionamento: são necessários para o acesso e o funcionamento dos Sites, Aplicativos e 
Softwares. 
Autenticação: são necessários para reconhecer o Usuário, possibilitando o seu acesso, 
inclusive, a áreas de acesso restrito dos Sites, Aplicativos e Softwares e para oferecer 
conteúdos, ofertas e/ou serviços da ZFlow ou de Parceiros. 
Segurança: são necessários para auxiliar no monitoramento e detecção de atividades não 
autorizadas, na prevenção a fraudes e na proteção das informações dos Usuários, dos Sites, 
Aplicativos e Softwares, da ZFlow e de terceiros. 
Pesquisa, Análise e Desempenho: para verificar, medir e analisar a audiência, o 
desempenho, a utilização dos Sites, Aplicativos e Softwares pelos Usuários. 
Propaganda: para apresentar publicidade relevante da ZFlow e de Parceiros, de acordo com 
o perfil do Usuário, bem como para saber se os Usuários a visualizaram. Também podem ser 
utilizados para lembrar eventuais pesquisas realizadas pelos Usuários, e com base no 
resultado das pesquisas, mostrar anúncios ou ofertas de produtos/serviços de seu interesse. 
  
Como desativar os cookies e as outras formas de coleta de informações? 

Você pode desativar ou excluir os cookies e outras formas/tecnologias de coleta nas 
configurações do seu navegador e nas configurações do sistema operacional do seu 
dispositivo, com exceção dos cookies de funcionamento que, se desativados, não permitirão 
o uso dos Sites, Aplicativos e Softwares, em todas as suas funcionalidades, impactando no 
correto funcionamento do serviço disponibilizado. 

  
Além disso, a depender do sistema operacional do seu dispositivo, você poderá autorizar e/
ou cancelar o nosso acesso a determinadas informações (como a dados de contatos ou à 
câmera do seu celular, por exemplo). Apenas lembramos que se o acesso não for concedido 
por você ou dependendo da limpeza de cookies, os Sites, Aplicativos ou Softwares ou alguns 
de seus recursos ou funcionalidades poderão não funcionar corretamente.  

Algumas informações não são armazenadas pela ZFlow, e/ou são usadas apenas para 
permitir o seu acesso e melhoria de funcionalidades específicas dos Sites, Aplicativos ou 
Softwares e para fins de segurança. 

3.  Dados de Titulares. Coleta via Canais. Coletamos Dados e informações fornecidas pelos seus 
Titulares à você Usuário, por meio dos Canais. Os Dados dos Titulares são coletados (i) pela 
API disponibilizada pelos Canais; e/ou (ii) pelo acesso ao e-mail dos Usuários, conforme sua 
autorização, disponibilização, e configuração, exclusivamente por parte de você Usuário, 
para que tenhamos êxito na coleta e tratamento de Dados dos Titulares. 

4. Dados de Titulares. Coleta via Parceiros. Ao intermediar a oferta de produtos/serviços de 
nossos Parceiros, estes nos proveem de informações e Dados dos Titulares, os quais 
repassamos, automática e diretamente, à eles, Titulares. Os Dados dos Titulares coletados 
dos Parceiros também são disponibilizados ao Usuário. 



III. PARA QUE USAMOS AS INFORMAÇÕES?  

A Zflow efetua o tratamento dos Dados dos Usuários e Dados dos Titulares (i) respaldada no 
fornecimento de consentimento, expresso ou tácito, direto ou indireto, por parte dos Usuários; e 
no consentimento dos Titulares efetuados perante os Usuários e/ou Canais; e (ii) fundada no 
interesse legítimo da ZFlow; com os seguintes propósitos (“Finalidade”): 

1. Disponibilizar ao Usuário a possibilidade de gerenciamento, controle e administração eficaz 
no processo de oferta e venda de seus produtos/serviços aos Titulares; 

2. Oferecer aos Titulares uma melhor experiência na negociação e/ou efetivação de negócios, 
junto ao Usuário, de produtos/serviços de seu interesse, na medida em que disponibilizamos 
ao Usuário o gerenciamento, controle e administração do processo de venda de seus 
produtos/serviços; 

3. Criar e aperfeiçoar a execução, o acesso e o uso dos recursos, funcionalidades, atividades, 
iniciativas, produtos e serviços da ZFlow; 

4. Fazer melhorias nos Sites, Aplicativos e Softwares e corrigir erros, falhas, imprecisões ou 
problemas; 

5. Permitir a manutenção, atualização, correção, edição, alteração e exclusão cadastral, 
parcial ou total, dos Dados dos Titulares, por parte destes, e/ou dos Usuários, e/ou da 
ZFlow; 

6. Manter e melhorar a segurança dos Sites, Aplicativos e Softwares, a sua, dos Titulares, da 
ZFlow, e de terceiros, inclusive para identificar e prevenir eventuais ameaças de segurança 
e desenvolver e usar ferramentas antifraude; 

7. Medir, analisar e entender a audiência, o desempenho e a utilização dos Sites, Aplicativos e 
Softwares (inclusive páginas visitadas, funcionalidades usadas, números de cliques e de 
acessos, dentre outros), a satisfação dos Usuários com os Sites, Aplicativos e Softwares, com 
os produtos, serviços, iniciativas e atividades da ZFlow, os hábitos de navegação e o perfil 
dos Usuários e/ou Titulares, e como o Usuário e/ou Titular chegou até os Sites, Aplicativos e 
Softwares; 

8. Possibilitar análise de potenciais riscos na oferta e contratação de produtos e/ou serviços da 
ZFlow; 

9. Possibilitar a execução dos serviços e demais funcionalidades disponíveis nos Sites, 
Aplicativos e Softwares; 

10. Permitir o cumprimento e execução de obrigações legais, regulatórias e contratuais e a 
proteção e o exercício regular de direitos por você e pela ZFlow; 

11. Permitir o cumprimento de requisições, solicitações e decisões de autoridades 
administrativas e judiciais; 

12. Permitir o atendimento aos Usuários e/ou Titulares para que consigam entrar em contato 
conosco sempre que possível, e o contrário também; 

13. Medir, analisar e estudar o mercado em que o Usuário atue, levantando dados sobre 
determinado nicho de mercado para fins comerciais; e/ou de pesquisa de caráter 
tecnológico ou estatístico; 

14. Oferecer aos Titulares produtos/serviços disponibilizados por Parceiros da ZFlow que sejam 
ou possam ser de seu interesse, e utilizar tecnologias da informação e soluções de 
propaganda online para tanto; 

15. Permitir o desenvolvimento, a oferta e a utilização de produtos, serviços, conteúdos e 
anúncios da ZFlow e de Parceiros da ZFlow mais personalizados, direcionados, e de acordo 
com as necessidades e interesses dos Titulares; 

16. Direcionar conteúdo de acordo com perfil de Usuários e/ou Titulares, incluindo serviços e 
produtos próprios e de terceiros, por todo e qualquer meio em direito admitidos, incluindo 
e-mails, mensagens, banners, links, pop-ups, dentre outros. 

IV. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Prezamos muito pela privacidade dos Usuários e Titulares, e tratamos os Dados com cuidado e 
sigilo. Por isso, a ZFlow somente compartilha as informações de Usuários e/ou Titulares, na 
medida em que julgue adequado e necessário à finalidade de seu tratamento.  



O compartilhamento, por parte ZFlow, de Dados dos Usuários e/ou Titulares inclui e poderá incluir, 
os seguintes casos: 

1. Compartilhamento de Dados dos Titulares e/ou dos Usuários aos Parceiros da ZFlow para que 
estes possam oferecer-lhes seus produtos/serviços, conforme julguem sejam de interesse 
destes; 

2. Compartilhamento de Dados dos Titulares, advindos de Parceiros, aos Usuários, para que 
estes possam acompanhar eventual fechamento e condições de seus negócios; 

3. Compartilhamento de Dados dos Titulares e/ou dos Usuários ao Grupo econômico da ZFlow, 
ou em virtude de operação societária, incluindo incorporação, fusão e cisão; 

4. Para proteção dos interesses da ZFlow em qualquer tipo de conflito, incluindo ações 
judiciais ou administrativas, como, por exemplo, quando exista a necessidade de identificar 
ou revelar dados de Usuário que esteja utilizando os Sites, Aplicativos ou Softwares com 
propósitos ilícitos; ou Dados de Titulares que estejam pleiteando quaisquer danos ou 
prejuízos perante o Usuário ou a ZFlow; 

5. Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que 
detenham competência legal para sua requisição; 

6. Para cumprimento e execução de obrigações legais, regulatórias e contratuais e para a 
proteção e o exercício regular de direitos por você e pela ZFlow; 

7. Para cumprimento de requisições, solicitações e decisões de autoridades judiciais, 
administrativas ou arbitrais; 

8. Para investigação de possíveis infrações, inclusive relacionadas aos Sites, Aplicativos e 
Softwares; 

9. Com seu Grupo econômico, parceiros estratégicos, subcontratados, prestadores de serviços 
e/ou fornecedores contratados pela ZFlow; 

10. Com a sua autorização concedida nesta Política de Privacidade, ou em outras situações em 
que o seu consentimento seja solicitado; 

11. Situações em que o compartilhamento seja relevante ou necessário para criação, oferta, 
manutenção, funcionamento e melhoria dos Sites, Aplicativos e Softwares, dos recursos e 
funcionalidades dos Sites, Aplicativos e Softwares, das atividades, das iniciativas e dos 
produtos e serviços da ZFlow e de parceiros estratégicos, bem como para atendimento das 
finalidades previstas nesta Política de Privacidade; 

12. Compartilhamento de informações anonimizadas, agrupadas, de cookies ou de outras 
informações ou formas que não possibilitem a identificação pessoal dos Usuários. 

Frisamos que o compartilhamento de Dados dos Titulares, pelos Usuários, em seus legítimos 
interesses, à ZFlow, se dá para que possamos implementá-los em nossos Sites, Aplicativos e 
Softwares, e para que possamos ofertar-lhes produtos/serviços de nossos Parceiros - por sua conta 
e risco. 

V. ARMAZENAMENTO, EXCLUSÃO E CORREÇÃO DE DADOS 

A ZFlow mantém os Dados e informações coletados pelo período necessário para o cumprimento de 
obrigações legais e contratuais; para continuar a fornecer seus produtos e serviços; e para as 
finalidades previstas nesta Política de Privacidade. 
  
Você pode solicitar a atualização, correção ou exclusão de suas informações e Dados coletados de 
acordo com esta Política de Privacidade por meio dos diversos canais de contato e atendimento da 
ZFlow, conforme expressos nos Termos de Uso.  

De toda forma, poderemos manter as informações e Dados findo seus tratamentos para 
cumprimento de obrigações legais, contratuais e regulatórias; para resguardar e exercer direitos 
da ZFlow, dos Titulares, Usuários, e dos Parceiros; para continuar fornecendo nossos produtos e 
serviços; para prevenção de atos ilícitos; para defesa ou apresentação em processos judiciais, 
administrativos ou arbitrais, inclusive por questionamento de terceiros relacionados direta ou 
indiretamente ao Gestor de Leads. 

VI. EXERCICIO DE DIREITOS PELOS TITULARES DE DADOS 



Os Titulares de Dados manterão contato direto com o Usuário, sendo que este último atuará, 
perante a ZFlow, como agentes/representantes dos Titulares. Assim, quaisquer solicitações de 
tratamento de seus Dados deverão ser repassados à ZFlow, conforme os Termos de Uso.  

Os Titulares, por seus agentes/representantes Usuários, terão a seu alcance o total e pleno 
controle sobre o tratamento de seus Dados. A ZFlow, no estrito cumprimento da legislação 
aplicável, e prezando pela autodeterminação informativa dos Titulares dos Dados, garante a estes 
os seguintes direitos, cujos procedimentos de efetivação encontram-se descritos e detalhados nos 
Termos de Uso: 

1. Direito de acesso: o direito de solicitar confirmação da existência do tratamento, e o acesso 
aos Dados Pessoais que são tratados pela ZFlow e/ou pelo Usuário; 

2. Direito de retificação: o direito de solicitar que efetuemos alteração, atualização ou 
correção de Dados imprecisos, incompletos, desatualizados ou incorretos; 

3. Direito à anonimização, bloqueio ou eliminação do Dado: o direito a nos solicitar a 
criptografia, bloqueio temporário de tratamento, ou eliminação de seus Dados Pessoais que 
sejam desnecessários à finalidade de seu tratamento, excessivos ou cujo tratamento seja 
praticado em desconformidade à legislação aplicável; 

4. Direito à portabilidade: o direito de solicitar que uma cópia dos Dados Pessoais sejam 
transferidos a outro fornecedor de serviço ou produto semelhante ao ofertado pela ZFlow; e 

5. Direito de eliminação: o direito de, a qualquer momento, se opor ao processamento dos 
seus Dados Pessoais, e revogação do consentimento anteriormente aportado, com as 
exceções previstas na Lei. 

VII. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Cuidamos das suas informações com padrões rígidos de segurança e confidencialidade, para 
fornecer aos Usuários um ambiente seguro e confiável. Procuramos assegurar todos os Dados e 
informações que Usuário e Canais nos fornecem. Utilizamos ferramentas e tecnologias para manter 
a integridade e confidencialidade das suas informações e Dados, e protegê-los de acessos não 
autorizados, incluindo (i) métodos padrões e de mercado para anonimizar e criptografar os Dados; 
(ii) criptografia e uso de dispositivos de segurança para autenticação do Usuário; (iii) software de 
proteção contra acesso não autorizado aos nossos sistemas; e (iv) monitoramento de Usuários e 
limitação de IP no servidor. 

Ainda, os Dados permanecem em ambiente seguro e certificado por empresa especializada em 
segurança de dados para a internet, sendo realizados diversos testes anti-hacking, e seguindo um 
protocolo de segurança com processo de criptografia. Entretanto, por mais que consideremos que 
o nosso sistema de segurança seja seguro, ele não é completamente imune aos ataques de 
terceiros como "hackers" ou "crackers". Sendo assim, não temos como garantir segurança absoluta 
de nosso banco de dados e tampouco que os Dados não possam ser interceptados tendo em vista 
que a transmissão destes é feita pela internet. A ZFlow não responderá por prejuízos que possam 
advir do vazamento de Dados e informações por violação ou quebra das barreiras de segurança de 
internet, nem danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas ou vírus. 

Além disso, restringimos o acesso às suas informações na medida necessária, com rígidas 
obrigações de confidencialidade e sigilo e mediante a adoção de  protocolos de segurança. 
Somente autorizamos o acesso de pessoas previamente cadastradas aos locais onde armazenamos 
as informações. Qualquer funcionário, prestador de serviços ou subcontratado da ZFlow que entre 
em contato com Dados e informações se comprometerá a não desvirtuar sua utilização, bem como 
em não utilizá-los de modo destoante do previsto nesta Política de Privacidade.  

Os Dados dos Usuários e Titulares poderão ser armazenados em servidor de terceiro contratado 
para esse fim, sejam eles alocados no Brasil ou no exterior, podendo ainda ser armazenados por 
meio de tecnologia de cloud computing e/ou outras que surjam futuramente, visando sempre a 
melhoria e aperfeiçoamento das atividades da ZFlow. 



TERMOS E CONDIÇOES DE USO 

GESTOR DE LEADS 
  
Trabalhamos constantemente em nossos Sites, Aplicativos e Softwares para que seus usuários 
tenham uma ótima experiência, e constantemente os aprimoramos para que sejam fáceis e 
intuitivos. De toda sorte, gostaríamos de informar, por meio destes Termos e Condições de Uso 
(“Termo” ou “Termos de Uso”), determinadas ações possibilitadas aos Usuários, os quais poderão 
atuar em seus próprios nomes, ou em nome dos Titulares, conforme seja o caso. 

I. INTRODUÇÃO 

A ZFlow desenvolveu os Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads com o fito de (i) 
disponibilizar ao Usuário a possibilidade de gerenciamento, controle e administração eficaz no 
processo de oferta e venda de seus produtos/serviços, aos Titulares; (ii) oferecer aos Titulares uma 
melhor experiência na negociação e/ou efetivação de negócios, junto ao Usuário, dos produtos/
serviços de seu interesse; (iii) oferecer aos Titulares produtos/serviços disponibilizados por Parceiros 
da ZFlow que sejam ou possam ser de seu interesse, e utilizar tecnologias da informação e soluções 
de propaganda online para tanto; e (iv) permitir o desenvolvimento, a oferta e a utilização de 
produtos, serviços, conteúdos e anúncios da ZFlow e de Parceiros da ZFlow mais personalizados, 
direcionados, e de acordo com as necessidades e interesses dos Titulares; dentre outros. 

II. CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Os Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads são destinados única e exclusivamente a 
pessoas MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, e plenamente capazes de praticar seus atos, e exercer 
seus direitos e deveres cíveis. Os pais ou responsáveis legais de menores ou incapazes poderão 
requerer (i) o cancelamento e exclusão dos Dados do titular menor de idade, assim como (ii) o 
cancelamento da subscrição do recebimento de outros conteúdos, enviados por qualquer meio pela 
ZFlow, incluindo e-mails, mensagens de texto, dentre outros, bastando enviar um e-mail para 
gestordeleads@zflow.com.br 

III. ACESSO AO GESTOR DE LEADS PELOS USUARIOS 

O Usuário poderá cadastrar, a seu exclusivo critério, seus vendedores, representantes, agentes, 
prepostos, contratados, subcontratados ou parceiros. A ZFlow não exerce e tampouco pretende 
exercer qualquer controle relacionado à representatividade, alçadas e competências dos Usuários. A 
cada cadastro será gerado um login e senha, ou quais deverão ser intransferíveis para que o Usuário 
possa exercer o devido controle de suas atividades.  

Recomendamos que o Usuário oriente, implemente políticas ou regulamentos para que seus 
vendedores, representantes, agentes, prepostos, contratados, ou subcontratados utilizem os Sites, 
Aplicativos e Softwares de maneira a resguardar seus interesses, assim como os direitos dos 
Titulares. 

A ZFlow poderá solicitar, periodicamente, que o Usuário atualize, corrija ou complete as 
informações prestadas e os Dados fornecidos no ambiente do Gestor de Leads. 

Geração de novos Usuários: para cadastrar novos vendedores, representantes, agentes, prepostos, 
contratados, subcontratados ou parceiros, o Usuário deverá ser um Gerente e entrar na versão WEB 
do Gestor de Leads, acessando menu > “Configurações” > “Gerenciar Equipe". Os Dados a serem 
fornecidos encontram-se devidamente descritos na Política de Privacidade. 

Exclusão de Usuários: para excluir vendedores, representantes, agentes, prepostos, contratados, 
subcontratados ou parceiros, anteriormente cadastrados, por qualquer motivo que seja, o Usuário 
deverá ser um Gerente e entrar na versão WEB do Gestor de Leads, acessando menu > 
“Configurações” > “Gerenciar Equipe". 

IV.FUNCIONALIDADES DO GESTOR DE LEADS 

Os Sites, Aplicativos e Softwares disponibilizam aos seus Usuários determinadas ferramentas para 
gerir seus clientes alvo ou efetivos (Titulares). Dispõem de mecanismos aptos a controlar todo o 
processo de aproximação, negociação e venda de seus serviços/produtos.  



Atualmente a página principal do Gestor de Leads contém campos fixos que são categorizados como 
“novo lead”; “negociando”; “visita agendada”; “visita realizada”; “arquivado”; “recusado" e 
“vendido”. 

As nomenclaturas e denominações poderão ser editadas pela ZFlow, a seu exclusivo critério, e por 
mera liberalidade. Caso sejam excluídos ou incluídos novos campos fixos, o Usuário deverá contatar 
a ZFlow para sanar quaisquer dúvidas relacionadas, pelo e-mail gestordeleads@zflow.com.br 

Dentro de cada linha/coluna dos campos fixos, constam campos editáveis, para que o Usuário insira, 
movimente, arquive, exclua, seus Leads (Titulares), assim registrando cada etapa da aproximação, 
negociação ou venda de seus produtos/serviços. Para movimentar os Titulares de e para outro 
campo fixo, basta arrastar de uma coluna para outra ou entrar dentro do Lead, para mudar o status. 

A precisão e veracidade dos registros efetuados pelos Usuários fogem do alcance e controle por 
parte da ZFlow, assim que não nos responsabilizamos por quaisquer Dados, informações e Dados 
Pessoais, sejam eles provenientes do Usuário, dos Canais ou dos Parceiros. 

V. EXERCICIO DE DIREITOS PELOS USUARIOS SOBRE OS DADOS DE TITULARES 

Os Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads disponibilizam ao Usuário diversas ferramentas 
para que este possa exercer determinados direitos e obrigações em nome dos Titulares, incluindo a 
possibilidade de: 

1. Acessar os Dados, e proceder à sua correção, completude, atualização, anonimização, 
eliminação, ou exclusão, por solicitação do Titular ou conforme verifique sua necessidade, a 
critério do Usuário, bastando entrar no Lead em questão, do Usuário e, realizar a correção/
edição necessária; 

2. Solicitar a portabilidade dos seus Dados, bastando clicar no ícone “Mais” > “Exportar 
Leads”;  

3. Solicitar que a ZFlow não mais utilize os Dados dos Titulares para propósitos de marketing 
direcionado ao Titular, bastando mandar um e-mail para gestordeleads@zflow.com.br 

Para o exercício de todos estes direitos, na qualidade de agente/representante do Titular, os 
Usuários também poderão contatar a ZFlow por telefone ou e-mail, conforme constantes de seu 
website https://www.zflow.com.br. 

A ZFlow não é responsável pela veracidade, precisão, integridade, acuidade ou atualização das 
informações e Dados dos Titulares, os quais são disponibilizados e/ou fornecidos pelo Usuário e/ou 
Canais, sendo de responsabilidade exclusiva destes últimos, conforme o caso, prestá-las com 
integridade, exatidão e atualizá-las no âmbito do Gestor de Leads. Caso a ZFlow tenha 
conhecimento de qualquer erro acerca dos Dados, a ZFlow poderá solicitar que o Usuário atualize, 
corrija ou complete as informações e os Dados dos Titulares.  

A ZFlow possui Parceiros comerciais que podem oferecer produtos/serviços por meio de 
funcionalidades ou sites acessados a partir dos Sites, Aplicativos e/ou Softwares do Gestor de Leads. 
Os Dados que são fornecidos aos Parceiros pela ZFlow são coletados nos termos da Política de 
Privacidade, e serão de responsabilidade exclusiva dos Canais, Parceiros e/ou do Usuário, conforme 
o caso, estando assim sujeitos às suas próprias práticas de obtenção e uso de Dados, sem que caiba 
qualquer ônus à ZFlow com relação a esses Dados. 

VI. EXERCICIO DE DIREITOS PELOS USUARIOS SOBRE SEUS DADOS 

Os Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads disponibilizam ao Usuário diversas ferramentas 
para que este possa se cadastrar com segurança. Solicitamos que o Usuário leia todos os 
procedimentos informados por este Termo acerca do Acesso do Usuário, Cancelamento do Gestor de 
Leads, dentre outros.  

VII. FALHAS DOS SITES, APLICATIVOS E/OU SOFTWARES; E ERROS DE DADOS. 



Os Sites, Aplicativos e/ou Softwares poderão apresentar erros de sistema, falhas de mecanismos de 
coleta de Dados Pessoais, de meios de comunicação, imperfeições, ou mau funcionamento (“Erros 
de Sistema”), dentre outros, conforme averiguados pela ZFlow ou conforme sejam reportados pelo 
Usuário. 

Ainda, durante a utilização dos Sites, Aplicativos e/ou Softwares, estes poderão apresentar erros, 
falhas, incongruências, disparidades ou inexatidões acerca dos Dados (“Erros de Dados”). A ZFLow 
não se responsabiliza pelos Erros de Dados (i) se estes forem provenientes dos Canais e/ou 
Parceiros, por qualquer motivo que seja, incluindo tecnológico ou de base, considerando o conteúdo 
errôneo na fonte primária de coleta do Dado; ou (ii) se os Erros de Dados advirem da manipulação 
incorreta do Software por parte do Usuário, seus empregados, colaboradores, agentes, 
subcontratados, representantes ou parceiros, os quais poderão imputar informações e Dados falsos 
ou omissos relacionados à seus Titulares, sem que a ZFlow exerça qualquer controle sobre tais atos. 

Caso o Usuário verifique quaisquer Erros de Sistema ou Erros de Dados, este deverá contatar 
imediatamente a ZFlow, pelo e-mail gestordeleads@zflow.com.br 

VIII.CANCELAMENTO DO GESTOR DE LEADS 

O Usuário poderá descontinuar a utilização dos Sites, Aplicativos e Softwares do Gestor de Leads a 
qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, devendo enviar uma comunicação escrita à ZFlow para o 
seguinte e-mail gestordeleads@zflow.com.br, respeitando o prazo de antecedência que esteja 
previsto em seu contrato.  

Para revogar o consentimento do Usuário prestado no âmbito do Gestor de Leads, para a futura 
coleta, tratamento, uso e processamento dos Dados, basta enviar um e-mail para 
gestordeleads@zflow.com.br. Tal ato não prejudicará, invalidará ou tornará ineficaz o tratamento e 
processamento dos Dados realizados antes da revogação. A revogação do consentimento poderá 
impedir o Usuário de utilizar em sua plenitude ou mesmo inviabilizar, total ou parcialmente, a 
utilização do uso do Gestor de Leads. 

A ZFlow reserva-se o direito de cancelar ou bloquear, total ou parcialmente, e temporária ou 
definitivamente,  sem necessidade de comunicação prévia, a conta do Usuário, caso a ZFlow 
verifique o uso indevido ou inadequado dos Sites, Aplicativos e Softwares, contrariando quaisquer 
orientações ou instruções por parte da ZFlow, ou disposições acordadas pelas partes por quaisquer 
meios.  

IX. PREÇO 

A ZFlow reserva-se o direito de estabelecer preços, condições e formas de pagamento e 
faturamento de acordo com a negociação individual e específica junto a cada Usuário. Qualquer 
concessão de desconto ou promoção relacionada ao preço ou condições, poderá ser revogada, total 
ou parcialmente, e a qualquer tempo, pela ZFlow. 

DECLARAÇOES DOS USUARIOS  

Ao consentir com este Termo, ou utilizar os Sites, Aplicativos e/ou Softwares do Gestor de Leads, o 
Usuário declara que envia informações e Dados fidedignos à ZFlow, e que respeitará integralmente a 
Política de Privacidade e os Termos e Condições de Uso, isentando a ZFlow de toda e qualquer 
responsabilidade advinda de atos praticados em desconformidade a estes instrumentos. 

NOSSOS CONTATOS 

Obrigado por ler nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Procuramos elaborá-los de modo 
que seja de fácil compreensão, mas se vocês permanecerem com quaisquer dúvidas- ou ainda para 
solicitações para exclusão de mailing, ou solicitação de quaisquer ações com relação ao 
processamento ou transferência de Dados, por favor entre em contato pelo e-mail 
gestordeleads@zflow.com.br. 

O contato do encarregado pelos Dados é gestordeleads@zflow.com.br.  
  

Última Data de Atualização da Política de Privacidade e Termos de Uso: Setembro/2019


