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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

CARTEIRA DIGITAL SANTANDER MASTERPASS 

 

Como parte integrante dos Termos de Uso da Carteira Digital Santander MasterPass, o BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição constituída e organizada de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/2235, Bloco A, Vila Olímpia, devidamente inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 90.400.888/0001-4 

(doravante designado como “Santander”) resolve estabelecer a presente POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE, que tem por finalidade estabelecer as regras sobre a coleta, o armazenamento, a 

utilização, o compartilhamento e a proteção de dados no âmbito da prestação dos serviços da Carteira 

Digital Santander MasterPass: 

 

Os termos definidos empregados abaixo possuem o significado a eles atribuídos nos Termos de Uso da 

Carteira Digital Santander MasterPass. Para os fins deste documento, devem-se considerar ainda as 

seguintes definições e descrições para seu melhor entendimento: 

Cookies: são arquivos enviados por nossos servidores para o dispositivo do Visitante, com a 

finalidade de identificar o dispositivo e obter dados de acesso, como páginas navegadas ou 

links clicados, permitindo, desta forma, personalizar a navegação conforme perfil do Usuário. 

IP: Abreviatura de Internet Protocol. É um conjunto de caracteres, frequentemente numéricos, 

que identifica o computador dos Usuários na Internet. 

Logs: Registros de atividades dos Usuários efetuadas na Carteira Digital Santander MasterPass, 

inclusive transações financeiras. 

MasterCard: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., empresa 

sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 

20º andar, Crystal Tower, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.577.343/0001-37.  

Usuário / Visitante (s): Pessoa(s) que acessa(m) ou interage(m) com as atividades oferecidas 

pela Carteira Digital Santander MasterPass. Para fins do presente instrumento, podemos nos 

referir ao Usuário/Visitante como “Você”. 

Web Beacons: também conhecidos como tags de Internet, tags de pixel e clear GIFs, coletam 

dados ofertadas pelo navegador do Usuário, como uma parte padrão de qualquer comunicação 

de Internet, englobando o endereço de IP do computador que baixou a página em que aparece o 

Web beacon, o URL da página em que o Web beacon aparece, o tempo em que a página que 

contém o Web beacon foi visitada, o tipo de navegador usado para visualizar a página e os 

dados em cookies.  

 

O ACESSO E UTILIZAÇÃO DA CARTEIRA DIGITAL SANTANDER MASTERPASS 

ESTÃO SUJEITOS AO TERMO DE PRIVACIDADE. AO UTILIZAR A CARTEIRA 

DIGITAL SANTANDER MASTERPASS, VOCÊ RECONHECE QUE LEU, 
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COMPREENDEU E ACEITOU O TERMO DE PRIVACIDADE, SUJEITANDO-SE A 

TODOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES AQUI PREVISTOS. 

 

 1. OBTENÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 

1.1. No âmbito da utilização da Carteira Digital Santander MasterPass, o Santander poderá coletar 

seus dados pessoais incluindo, sem limitação, seu nome, endereço residencial, endereço de 

faturamento, endereço de entrega, número de telefone, número de identificação fiscal no Brasil 

(CPF), endereço de e-mail, nome de Usuário, senha, respostas às nossas perguntas de segurança, 

informações dos Cartões, bem como dados relativos a hábitos de consumo relacionados aos 

Cartões e/ou dados de navegação, acesso, localização e similares na Internet (“Dados”).  

 

1.2. Os Dados poderão ser coletados das seguintes formas:  

 

(i) Dados que recebemos diretamente de Você mediante cadastro em nossos aplicativos, 

programas, entre outros, incluindo a Carteira Digital Santander MasterPass;  

(ii) Dados que recebemos sobre suas transações utilizando a Carteira Digital Santander 

MasterPass, incluindo, mas não limitado a, dados de unidade de manutenção de estoque, 

descrição de itens, quantidade, preço e subtotal e Cartões cadastrados; e  

(iii) Dados coletados através do aplicativo Mobile MasterPass, tais como informações de 

localização geográfica. 

 

1.2.1. , O Santander poderá coletar Dados dos comerciantes participantes (Lojistas MasterPass), bem 

como dos prestadores de serviços, tanto na qualidade de Usuários como na qualidade de 

contraparte de uma transação, incluindo, mas não limitado a, nome do comerciante, moeda, 

quantia, data e hora do pedido, e informações acerca da conclusão do pedido, que serão 

fornecidas sem identificação dos Usuários. 

 

1.3. Poderão ser coletados, ainda, de Lojistas MasterPass e aos outros prestadores de serviços e 

pessoas similares, no momento em que uma conta está sendo criada, Dados, tais como, mas não 

se limitando a, nome dos lojistas, prestadores de serviços e dos desenvolvedores, nome de 

usuário, senha, endereço de e-mail, país de residência, número de telefone, nome da pessoa 

jurídica, número de identificação fiscal, tipo de prestador de serviço e o número dos 

comerciantes atendidos (conforme o caso). 

 

1.4 O Santander poderá fazer uso de ferramentas virtuais como Cookies e Web beacons, que visam a 

coleta, por meios automatizados, de determinadas dados relativos ao acesso e utilização do 

Usuário da Carteira Digital Santander MasterPass, visando auxiliar no fornecimento dos 

serviços, facilitar o acesso das ferramentas e plataformas e monitorar a atividade nas plataformas 

do Santander. 

 

1.5 Apenas iremos criar e acessar Cookies com base no seu nível de preferência, cabendo a Você 

configurar o seu navegador de Internet caso deseje bloqueá-los. Nesta hipótese, algumas 
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funcionalidades da Carteira Digital Santander MasterPass poderão ser limitadas e impactar a 

conclusão de sua transação.  

 

1.6 Nós não usamos Web beacons para identificar Usuários pessoalmente. Se Você desativar os 

Cookies, o Web beacon não mais será capaz de rastrear sua atividade específica. O Web beacon 

pode, no entanto, continuar a coletar informações sobre visitas a partir de seu endereço de IP. 

 

2 ARMAZENAMENTO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E DADOS COLETADOS 

 

2.1 O acesso aos Dados coletados é limitado aos funcionários necessários para lhe fornecer produtos 

ou serviços, em especial a Carteira Digital Santander MasterPass. Mantemos todas as proteções e 

salvaguardas administrativas, técnicas e físicas necessárias para proteger os dados, de acordo 

com o estado da técnica disponível. 

 

2.2 O Santander se compromete a tomar medidas para destruir ou inutilizar permanentemente os 

Dados no caso de inexistência de interesse comercial nesses dados ou dever legal de guarda após 

o prazo mínimo de 6 (seis) meses. (e.g., não utilização da conta do Usuário por mais do que 13 

meses). 

 

3 UTILIZAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES COLETADOS 

 

3.1 Os dados e informações coletados nos termos aqui dispostos poderão ser utilizados para os 

seguintes fins pelos Santander:  

 

(i) criar e gerenciar sua conta on-line e fornecer nossos produtos e serviços;  

(ii) validar as informações do seu Cartão;  

(iii) fornecer, administrar e comunicar Você sobre produtos, serviços e Ofertas (incluindo 

concursos, sorteios, programas e outras ofertas), inclusive com a exibição de conteúdos e 

anúncios personalizados;  

(iv) fornecer, proteger e prevenir contra fraudes, transações não autorizadas, reivindicações e 

outros casos semelhantes em que exista qualquer forma de exposição a riscos;  

(v) operar, avaliar e melhorar o fornecimento dos serviços, bem como de todas as atividades 

comerciais dos Santander (inclusive através do desenvolvimento de novos produtos e serviços, 

gestão de nossas comunicações e determinação da eficácia de nossa publicidade);  

(vi) assistir a terceiros no fornecimento de produtos ou serviços que forem solicitados por 

terceiros através da Carteira Digital Santander MasterPass;  

(vii) monitorar o uso das plataformas do Santander e melhorar os seus recursos interativos;  

(viii) realizar análises de dados/Dados (com anonimato das informações pessoais fornecidas) 

para determinar, entre outras medidas, o desempenho comercial, o número de inscritos, canais, 

gastos com transações e desempenho do site/Carteira Digital Santander MasterPass;  

(ix) verificar o cumprimento dos Termos de Uso da Carteira Digital Santander MasterPass;  

(x) cumprir os requisitos legais e normas aplicáveis aos serviços;  

(xi) realizar auditoria, pesquisa e análise para manter e proteger os Dados coletadas e melhorar 

os serviços; 

(xii) responder a eventuais dúvidas e solicitações do Usuário; e/ou 

(xiii) cumprir ordem legal/judicial. 
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3.1.1.  As informações e Dados coletados também poderão ser utilizadas de outras maneiras não 

discriminadas acima, hipótese em que haverá aviso específico no momento da coleta com 

necessidade de expressa aceitação por Você. 

 

4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

4.1. O Santander não vende ou, de qualquer outra maneira, divulga os Dados e informações 

coletados, exceto conforme descrito neste instrumento ou, desde que Você seja previamente 

informado e esteja de acordo com o compartilhamento proposto. 

 

4.2. Para disponibilizar produtos e serviços para Você, poderemos compartilhar seus Dados e 

informações com nossos afiliados (i.e., as instituições que emitem Cartões, que processam 

transações de Cartões, entidades que auxiliam a prevenção de fraudes de Cartões, ou que estejam 

de qualquer forma relacionadas à indústria de Cartões, prestadores de serviços e 

comerciantes/Lojistas MasterPass).  

 

4.3. Poderemos divulgar Dados e informações coletados para execução, administração ou conclusão 

de transações ou fornecimento de produtos e serviços relacionados à Carteira Digital Santander 

MasterPass incluindo, mas não se limitando:  

 

(i) à MasterCard; 

(ii) às empresas do grupo econômico do Santander;  

(ii) empresas que nos ajudam a gerir ou a melhorar a gestão do nosso negócio ou que nos ajudam 

a oferecer produtos e serviços a Você, incluindo nossos correspondentes bancários e/ou qualquer 

integrante do Sistema de Cartões;  

(iii) para cumprir os requisitos legais, regulamentares ou de autoridades aplicáveis ao Santander, 

incluindo, mas não limitado, às leis de lavagem de dinheiro e/ou decisões judiciais; e  

(iv) com empresas com as quais tenhamos contratos de marketing para efetuar análises de 

publicidade, marketing e de negócio. 
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5. PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO QUANTO A CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

5.1. É possível ajustar algumas preferências sobre o armazenamento e uso dos Dados e informações 

coletados, como por exemplo, é possível optar por:  

 

(i) não receber comunicações de marketing por e-mail;  

(ii) não participar da análise de Dados conduzida pelo Santander; e  

(iii) ajustar a utilização de Cookies pelo Santander.  

 

5.2. Essas preferências podem ser ajustadas diretamente na sua Carteira Digital Santander 

MasterPass. DEPENDENDO DAS PREFERÊNCIAS ESCOLHIDAS PARA UTILIZAÇÃO OU 

DIVULGAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES PODERÁ OCORRER A LIMITAÇÃO DO 

USO DE CERTOS PRODUTOS OU SERVIÇOS RELACIONADOS À CARTEIRA DIGITAL 

SANTANDER MASTERPASS. 

 

5.3. Você poderá solicitar acesso e receber informações sobre os dados coletados que mantemos 

sobre Você, bem como solicitar sua atualização, correção e/ou exclusão. O pedido de exclusão de 

dados feito por Você será atendido após vencido o prazo de prescrição legal relacionado a essas 

eventuais demandas.  

 

5.4. Os registros de atividades (logs) ficarão armazenados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em 

conformidade com as leis brasileiras e a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 

3658. 

 

6. LINKS PARA OUTROS SITES 

 

6.1. A CARTEIRA DIGITAL SANTANDER MASTERPASS PODE CONTER LINKS PARA 

SITES DE TERCEIROS, QUE OPERAM DE FORMA INDEPENDENTE DO SANTANDER. 

É DE SUA RESPONSABILIDADE, USUÁRIO, REVISAR A POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

DESSES SITES, DE FORMA QUE O SANTANDER SE ISENTA DE RESPONSABILIDADE 

PELO CONTEÚDO DOS SITES /OU SUA UTILIZAÇÃO.  

 

6.2. Através da Carteira Digital Santander MasterPass, Você pode optar por usar determinados 

recursos para os quais temos parceria com outras entidades, que podem incluir as redes sociais e 

ferramentas de localização geográfica, operados por terceiros. A utilização desses recursos está 

sujeita as políticas de privacidade específicas desses recursos e entidades. 

 

7. TRANSFERÊNCIAS DE DADOS 

 

7.1. Para prestação dos serviços e utilização da Carteira Digital Santander MasterPass poderá ser 

necessário transferir os Dados e informações que coletamos para países que não o país em que 

estes foram originalmente coletados. Esses países podem não ter as mesmas leis de proteção de 

dados que as o país no qual Você inicialmente forneceu as informações. Ao utilizar a Carteira 

Digital Santander MasterPass Você outorga seu consentimento para essa transferência e 

processamento. 
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8.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. O Santander poderá, a qualquer tempo, alterar ou complementar esta Política de Privacidade, de 

forma a alterar-lhe o conteúdo, as tecnologias empregadas ou qualquer outro método que possa 

incidir no tratamento das informações ou sobre nossa atitude a respeito do uso da informação 

coletada e armazenada em nossos sistemas, sendo que Você será comunicado oportunamente. 

 

8.2. A UTILIZAÇÃO DA CARTEIRA DIGITAL SANTANDER MASTERPASS POR VOCÊ 

APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA PELOS FORNECEDORES 

IMPLICARÁ NA IMEDIATA ACEITAÇÃO DAS MUDANÇAS REALIZADAS. 

 

8.3. Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política de Privacidade, 

entre em contato com o Santander, através dos canais abaixo: 

 

(i) E-mail: Carteiradigital@santander.com.br; ou 

(ii) através do envio de mensagem na página de contato da plataforma Carteira Digital Santander 

MasterPass. 

 

9. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

 

9.1. Esta Política de Privacidade será regida e interpretada de acordo com as Leis da República 

Federativa do Brasil.  

 

9.2. Fica eleito o foro da Comarca do domicílio do Usuário da Carteira Digital Santander MasterPass, 

desde que localizado em território brasileiro, como competente para resolver quaisquer 

controvérsias oriundas da presente relação contratual, à exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

10. REGISTRO PÚBLICO 

10.1. Esta Política de Privacidade está registrada no 2º Cartório de Títulos e Documentos da Comarca 

da Capital do Estado de São Paulo sob o número 3.575.156 em 06 de novembro de 2014. 

 

****** 
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