
POLÍTICA DE PRIVACIDADE ENTRE USUÁRIO E A VENUXX 

  

Ao utilizar os serviços prestados através da plataforma tecnológica da Venuxx do 
Brasil Tecnologia Ltda., com sede à Alameda Vicente Pinzon, 54 - Vila Olímpia, na 
Cidade e Estado de São Paulo (“Venuxx”), a Usuária adere a esta política de 
privacidade (a “Política de Privacidade”) que regula a coleta e a utilização de 
informações pelo website www.venuxx.com (o “Site”) e pelo aplicativo Venuxx (o 
“Aplicativo”), todos estes serviços, conjuntamente denominados simplesmente 
“Plataforma”. 
 
 
Para os fins desta Política de Privacidade, as expressões abaixo possuem os 

seguintes significados: 
USUÁRIAS: Usuária ou Condutora, que utilize ou acesse os sistemas, plataformas 
e aplicativos desenvolvidos e gerenciados pela Venuxx, pelo website 
www.venuxx.com (“Site”) e pelo aplicativo Venuxx (“Aplicativo”). 
 
SERVIÇOS: Todo serviço de intermediação realizado pela Venuxx que envolva o 
transporte de Usuárias, necessariamente feito por Condutora. 
 
USUÁRIA: Toda e qualquer pessoa física, do sexo feminino que, através do 
acesso ao sistema, plataformas e aplicativos desenvolvidos e gerenciados pela 
Venuxx, mediante preenchimento do formulário de Registro de Perfil do usuário 
(“Perfil”), utiliza os serviços de transporte, necessariamente feito por Condutora. 
 
CONDUTORA: Motorista autônoma cadastrada, sem qualquer vínculo 
empregatício com a Venuxx, do sexo feminino, que utiliza os sistemas, 
plataformas e aplicativos desenvolvidos e gerenciados pela Venuxx com o objetivo 
de receber chamadas de Usuárias para conduzi-las de um local a outro ou 
conduzir objetos por meio de solicitação das Usuárias, a fim de receber 
determinado valor pecuniário pelo serviço prestado nas condições definidas neste 
Termo de Uso. 
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PERFIL: Formulário padrão de preenchimento 
da Usuária ou Condutora que registra seu perfil e a possibilita acessar os serviços 
oferecidos pela Venuxx. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE: documento que regula a coleta e a utilização de 
informações pelo website www.venuxx.com (o “Site”) e pelo aplicativo Venuxx (o 
“Aplicativo”). 
 
PLATAFORMA: considera-se o ambiente virtual que viabiliza, após o acesso da 
usuária, por meio do “login” e “senha”, a realização da contratação da Condutora. 
 
SÍTIO ELETRÔNICO: website da empresa Venuxx, onde constam os dados, como 
CNPJ, localização física, descrição, promoções e demais dados sobre a Venuxx. 
 
COOKIES: são pequenos arquivos de texto armazenados na memória do seu 
computador. Um cookie contém informações, inclusive pessoais, que poderão ser 
lidas posteriormente por um servidor localizado no domínio que o emitiu. As 
informações que os cookies coletam incluem a data e o horário da sua visita, 
histórico de navegação, etc. 



 
LEIA COM ATENÇÃO: AO ACESSAR, USAR E/OU SE CADASTRAR NO WEBSITE 
WWW.VENUXX.COM OU NO APLICATIVO VENUXX, VOCÊ CONCORDA 
INTEGRALMENTE COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE AQUI DISPOSTA, BEM 
COMO COM AS DEMAIS POLÍTICAS E/OU REGRAS NESTE INSTRUMENTO 
REFERIDAS. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM TODAS ESTAS CONDIÇÕES, 
NÃO USE O WEBSITE, NEM O APLICATIVO VENUXX OU DEMAIS SERVIÇOS. 
 
O intuito deste documento é esclarecer quais informações são coletadas das 
Usuárias e de que forma esses dados são manipulados. Alertamos que todo o texto 
deve ser lido com atenção e, caso você não concorde com o conteúdo de nossos 
termos e/ou política de privacidade, não dê prosseguimento a navegação ou a 
utilização de nossos serviços.  
 
Ao usar a Plataforma, você declara ter mais de 18 anos e compreende que a Venuxx 
atua exclusivamente na qualidade de agente e intermediadora dos serviços entre a 
Usuária (passageira) e a Condutora, sendo que esta intermediação compõe o 
serviço prestado pela Venuxx (o “Serviço”). 
 
Ao usar a Plataforma você declara compreender os termos desta política e 
concordar integralmente com eles, assim como declara compreender e concordar 
integralmente com os Termos e Condições De Uso (“Termo de Uso”). 
 
Você concorda que todas as informações coletadas poderão ser retidas, bem como 
armazenadas, processadas, acessadas, usadas e compartilhadas em caráter 
sigiloso nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) ou, ainda, da 
legislação de seu domicilio. 
 
 
1. OBJETO E FINALIDADE DO RECOLHIMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
1.1. A Venuxx recolhe dados pessoais das Usuárias no “Site” e no “Aplicativo” 
através de vários meios, como por exemplo, o Formulário de Registro de Perfil das 
Usuárias. 
 
1.2. Salvo expressa disposição contrária, a submissão de dados à Venuxx pelas 
Usuárias é totalmente voluntária e as Usuárias entendem que a falta de qualquer 
dos dados solicitados poderá afetar a qualidade do Serviço proporcionado pela 
Venuxx. 
 
1.3. Os dados pessoais das Usuárias serão inseridos em uma ficha padronizada 
pela Venuxx, com vistas a: 
  
(i) manter uma adequada relação com as Usuárias;  
(ii) facilitar o acesso ao Serviço prestado pela Venuxx;  
(iii) prestar, gerenciar, administrar, ampliar e melhorar os Serviços prestados tanto 
no Aplicativo quanto no Site;  
(iv) atender adequadamente qualquer consulta ou solicitação de informação 
realizada pelas Usuárias e;  
(v) cumprir com a legislação aplicável que regula os Serviços da Venuxx. 
 
 



1.4. Quando você acessa a Plataforma, informações pessoais poderão ser 
solicitadas e coletadas. Exemplificativamente, mas não se limitando, as seguintes 
informações serão coletadas no momento do cadastro: 
 

I. Informações fornecidas por você: Identificação pessoal, como nome 
completo, CPF, data de nascimento, sexo, e-mail, foto de perfil e endereço completo. 
Eventualmente e em caso de necessidade, poderá ser feita a solicitação de 
informações por meio de contato direto da Venuxx via e-mail, ligação telefônica ou 
envio de mensagens. A Venuxx não possui qualquer responsabilidade sobre a 
veracidade dos dados apresentados por você.  

 
II. Informações de navegação: Quando você visita nosso site e aplicativo, são 

inseridos cookies no seu navegador/smartphone para identificá-lo em nosso sistema. 
São coletadas informações, como endereço IP, localização geográfica, fonte de 
referência, tipo de navegador, duração da visita e páginas visitadas. 

 
III. Informações de transações: Coletamos detalhes sobre as transações 

relacionadas ao uso que você faz em nossa Plataforma, incluindo o tipo de serviço 
solicitado, a data e a hora de prestação do serviço, o valor cobrado, o trajeto e 
outros dados relacionados às transações. Além disso, se alguém usar eventuais 
códigos promocionais, poderemos associar seu nome à pessoa.  

 
IV. Histórico de contato: A Venuxx armazena informações a respeito de todos 

os contatos já realizados entre os usuários, como conteúdos baixados a partir de 
nossas páginas e interações via chat online, e-mail, preenchimento ou telefone. 
 
1.5. A utilização da Plataforma, em alguns casos, ensejará a coleta de outras 
informações sobre dispositivos utilizados pelas Usuárias, a exemplo do modelo de 
hardware, versão do sistema operacional, informações de rede móvel, 
identificadores exclusivos de produtos, data de download do aplicativo. 
 
1.6. As informações fornecidas à Venuxx serão divulgadas na medida necessária 
e apenas em casos de indispensabilidade para realização dos Serviços, como 
identificação, nome e foto da passageira a Condutora ou dados referentes à gestora 
do método de pagamento, ou demanda judicial, ou, para realizar análises, estudos, 
melhoria do sistema. 
 
1.7. Ao utilizar o Serviço, você autoriza a Venuxx a enviar correios eletrônicos e/ou 
mensagem SMS, e notificações por push e/ou em aplicativos, com conteúdo de 
natureza informativa e promocional estritamente relacionados ao Serviço. 
 
1.8. Se você desejar revogar a autorização concedida no item 1.7., para os casos 
de notificações no aplicativo e/ou por push, poderá fazê-lo através das 
configurações de seu aparelho. Nos casos de envio de e-mail e mensagem SMS, o 
usuário deverá enviar declaração contendo nome completo e número de telefone ao 
endereço de e-mail CONTATO@VENUXX.COM. 

 

 

 



2. USO DE COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS 
 
2.1. A Plataforma poderá usar cookies ou outras tecnologias de identificação para 
ajudar a personalizar a sua experiência. Cookies são pequenos arquivos de texto 
armazenados na memória do seu computador. Um cookie contém informações, 
inclusive pessoais, que poderão ser lidas posteriormente por um servidor localizado 
no domínio que o emitiu. As informações que os cookies coletam incluem a data e o 
horário da sua visita, histórico de navegação etc. 
 
2.2. Os cookies, conforme quadro de resumo definidos, trazem diversos 
benefícios, uma vez que permitem identificar usuários antigos quando estes 
retornam à Plataforma, possibilitando seu direcionamento a conteúdos 
personalizados e/ou serviços similares. Os cookies também poupam tempo, 
tornando desnecessário inserir as mesmas informações diversas vezes. 
 
 
3. SEGURANÇA DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
3.1. A segurança das informações compartilhadas é muito importante para nós. 
Seguimos os padrões de segurança do setor para ajudar a proteger as informações 
coletadas. Entretanto, não existe nenhum método de armazenamento eletrônico que 
seja totalmente seguro. DESSA FORMA, EMBORA NOS ESFORCEMOS PARA 
PROTEGER AS INFORMAÇÕES COLETADAS, NÃO PODEMOS GARANTIR 
SEGURANÇA ABSOLUTA. 
 
3.2. Acesso às suas informações pessoais: Poderão ver todas as suas 
informações pessoais apenas funcionários, prepostos e sócios da Venuxx. Os 
demais Usuários poderão checar apenas informações pertinentes em certos 
momentos necessários, como, por exemplo, ao chamar uma corrida. Eventualmente, 
caso a inserção de suas informações se dê em ações criadas em parcerias, os 
parceiros explicitamente identificados também terão acesso à informação.  
 
3.3. Conteúdos gerados por nossas Usuárias: a Venuxx disponibiliza ferramentas 
para anúncios e contato entre Usuárias. No entanto, a Venuxx não controla o 
conteúdo produzido pelas pessoas enquanto estão utilizando seu sistema e não o 
divulgará publicamente. Todas as manifestações pertencem às Usuárias que os 
criam, divulgam e protegem de acordo com suas próprias políticas de privacidade. A 
Venuxx não possui responsabilidade pela produção de conteúdo impróprio, pela 
divulgação de informações confidenciais ou pelas condutas em geral das Usuárias. 
 
 
4. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
4.1. A Venuxx reserva-se no direito de alterar a Política de Privacidade, bem como 
qualquer outra política da Plataforma, a qualquer momento e ao seu exclusivo 
critério. As alterações entrarão em vigor no momento da respectiva publicação na 
Plataforma. O uso desta depois da publicação constituirá aceitação de eventuais 
alterações da Política de Privacidade. Dessa forma, aconselhamos você a reler a 
Política de Privacidade sempre que acessar a Plataforma. Se você não concordar 
com os termos alterados da Política de Privacidade, deverá descontinuar o uso da 
Plataforma. 
 



4.2. No caso de alterações significativas desta Política de Privacidade ou da forma 
como a Venuxx usa suas informações, a Venuxx promoverá esforços razoáveis para 
dar publicidade à estas alterações, como, por exemplo, uma mensagem no Site, no 
Aplicativo ou por e-mail. A Venuxx não promoverá alterações na Política de 
Privacidade com o objetivo de prejudicar ou reduzir direitos da Usuária. 
 
 
5. SEGURANÇA E IDIOMA 
 
5.1. A Venuxx tem o compromisso de preservar a estabilidade, segurança e 
funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões 
internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. A segurança é feita por 
sistemas de terceiros. Todavia nenhum serviço disponível na internet possui total 
garantia contra invasões ilegais. Em casos em que terceiros não autorizados 
invadam o sistema de forma ilícita, a Venuxx não se responsabiliza pelos danos por 
eles causados.  
 
5.2. Toda a documentação legal do site/aplicativo, incluindo os presentes Termos 
e Condições de Uso, foi elaborada em língua portuguesa.. Em caso de contradição 
ou divergência entre a versão em português e eventual tradução para qualquer outro 
idioma, prevalecerá sempre a versão em língua portuguesa. 
 
 
6. PERGUNTAS E ESCLARECIMENTOS 
 
6.1. Você poderá entrar em contato com a Venuxx, inclusive para buscar 
esclarecimentos sobre a Política de Privacidade, pelo e-mail 
CONTATO@VENUXX.COM. 
 
6.2. A Venuxx dispõe de um texto específico para regular os direitos, deveres, 
garantias e disposições gerais: os Termos e Condições de Uso. Esses termos 
específicos integram inseparavelmente estas Políticas de Privacidade, ressaltando-
se que os dados de utilização do site/aplicativo serão arquivados nos termos da 
legislação em vigor. 
 
 
7. LEI E FORO APLICÁVEIS 
 
7.1. A presente Política de Privacidade está regida pelas leis brasileiras e 
disposições específicas que se aplicarem. Fica eleito o foro da Comarca da Capital 
do Estado de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer 
litígios e/ou demandas que venham a envolver as partes em relação ao uso e 
acesso do Site e Aplicativo, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, e será julgado conforme as Leis da República Federativa do 
Brasil. 
 


