POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Caro Usuário,
Temos o compromisso de proteger e respeitar a sua privacidade.
Nossa Política de Privacidade tem como principal objetivo informar os fins para os quais serão usadas
e como é feita a proteção de suas informações pessoais. Caso tenha alguma dúvida relacionada à
Política de Privacidade, por favor, entre em contato conosco através do e-mail contato@newcoin.cash.
A NEWCOIN poderá alterar esta Política de Privacidade a qualquer tempo, sempre com o objetivo de
aprimorá-la.
COLETA E UTILIZAÇÃO DOS DADOS
A NEWCOIN poderá coletar suas informações pessoais se você utilizar o Site, abrir uma conta,
preencher nosso Cadastro e executar quaisquer transações em nosso Site.
Nós utilizaremos suas informações pessoais para permitir que você abra e utilize uma conta na
NEWCOIN, realize transações através de nossa plataforma e para entrar em contato com você caso
seja necessário respondermos às suas dúvidas.
Suas informações pessoais serão utilizadas apenas para os propósitos para os quais elas nos
houverem sido fornecidas.

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA
A NEWCOIN utiliza modernas medidas de segurança com intuito de garantir a proteção de seus dados
pessoais contra qualquer acesso não autorizado. Utilizamos a tecnologia SSL (Secure Socket Layer)
de 256 bits, que criptografa e protege os dados trafegados em nossos servidores.
Apenas colaboradores autorizados da NEWCOIN podem ter acesso às suas informações pessoais,
estando obrigatoriamente sujeitos a deveres de confidencialidade e a rigoroso respeito à sua
privacidade.
OBSERVAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS
Se você tem menos de 18 anos de idade, não deve enviar dados pessoais próprios ou de amigos, nem
se inscrever em nenhum dos serviços on-line da NEWCOIN, nem clicar em botões de solicitação ou
consentimento neste Site.
CONTATO
Todas as solicitações relativas aos seus dados pessoais, assim como qualquer solicitação de
cancelamento de sua conta no NEWCOIN podem ser enviadas para o e-mail: contato@newcoin.cash.
Qualquer dúvida, entre com contato: contato@newcoin.cash.

