
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Vale Presente S.A. é uma companhia que tem como objeto as 

atividades de processamento de cartões de pagamento pré-pagos. Opera 

vales presentes, vales-alimentação, vales refeição, vales 

transporte, vales cultura, cartões de incentivo e cartões para uso 

em viagens internacionais e produtos similares, bem como a 

intermediação de negócios relacionados ao objeto social. Tem sua 

sede na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

Antes de completar o seu cadastro, leia atentamente esta Política, os 

Termos e Condições Gerais de Uso (os “TGCU”) e demais documentos e 

informações aplicáveis.

LEMBRE-SE: ao aceitar esta Política, utilizar as plataformas, quaisquer 

produtos, serviços e/ou funcionalidades, você estará concordando com 

todas as regras estabelecidas. 

Consulte esta Política no site https://www.valepresente.com.br/para-

seu-negocio , caso fique com dúvidas, você pode entrar em contato por 

meio dos Canais de Atendimento da Vale Presente. 

Quando esta Política se aplica

Esta Política se aplica quando você, seja Cliente / Usuário ou Visitante, 

utilizar qualquer das plataformas, produtos e/ou serviços disponibilizados 

pela Vale Presente.

Por isso, se você utiliza nossos cartões, plataformas, aplicativos, sites, 

blogs e qualquer produto e/ou serviço disponibilizado por nós, ou ainda, 

se entrar em contato conosco por meio de qualquer canal de atendimento, 

consumir nossos conteúdos em nosso blog e/ou redes sociais ou nos 

encaminhar dados pessoais para qualquer fim, esta Política é aplicável.

Atenção! Caso você seja redirecionado para sites ou aplicativos de 

terceiros, serão aplicadas as políticas de privacidade e termos de uso 

destes. Dessa forma, para prosseguir, você deverá ler e aceitar esses 

termos, pois não nos responsabilizamos pelas práticas e conteúdo de 

privacidade de terceiros.

A quem esta Política se aplica

Clientes: pessoas naturais ou pessoas 

jurídicas e seus representantes que 

contratem, utilizem e/ou acessem um ou 

mais produtos ou serviços Vale 

Presente(em nome próprio ou para uma 

pessoa jurídica que esteja 

representando);

Potenciais Clientes: pessoas naturais ou 

pessoas jurídicas e seus representantes, 

que já tiveram algum contato anterior 

com a Vale Presente, incluindo a 

participação em eventos, questionários, 

mídias sociais, propostas, cadastros e 

qualquer outro meio, e que não se 

tornaram efetivamente um cliente;

Intermediadores: pessoas naturais ou 

pessoas jurídicas que realizem a 

intermediação da relação entre Vale 

Presente e o cliente na qualidade de 

usuário final dos nossos serviços, que 

ficam integral e solidariamente 

obrigados ao cumprimento desta Política 

e demais documentos vinculados;

Outras pessoas: pessoas naturais ou 

pessoas jurídicas que interajam e/ou 

entrem em contato com a Vale Presente por 

meio de nossos canais oficiais ou 

qualquer outro meio, incluindo redes 

sociais e plataformas de divulgação de 

vagas.

https://www.valepresente.com.br/para-seu-negocio


Quais dados coletamos

Para que você tenha acesso a todas as funcionalidades das nossas plataformas, será

necessário passar por uma análise cadastral, isto para garantir sua segurança e o

cumprimento das exigências e determinações de órgãos e instituições competentes,

como o Banco Central do Brasil, Receita Federal e outros, razão pela qual são

solicitadas as informações, dados e documentos comprobatórios abaixo, quando

couber.

Atenção! A Vale Presente se reserva ao direito de solicitar documentos, informações 

e/ou dados diversos dos abaixo descritos, de acordo com o produto, serviço ou 

funcionalidade utilizada, para garantir o cumprimento legal e a sua segurança. 

Pessoa Natural                     Pessoa Jurídica

 Nome completo;

 Número de inscrição no Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

 Endereço completo;

 Data de nascimento;

 Nome da mãe; 

 Dados de contato (telefone e/ou celular e 

e-mail);

 Documentos de identificação atualizados e 

com foto: RG, RNE ou CNH;

 Cargo/ocupação;

 Setor/Área em que você atua;

 Se for representante de pessoa jurídica, 

procuração ou outro instrumento legal 

comprovando seus poderes.

 Razão social;

 Nome fantasia;

 Número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ);

 Descrição da atividade econômica principal 

da empresa;

 Endereço completo;

 Dados de contato: telefone, celular, e-

mail;

 Atos constitutivos da empresa; 

 Dados de seus sócios/representantes legais, 

procuração ou instrumento que comprova seus 

poderes;

 Logotipo da empresa, que constará no perfil 

do Internet Banking e/ou Aplicativo;

 Quantidade estimada de funcionários.

Esses e outros dados poderão ainda 

ser obtidos e/ou consultados junto a 

bases de dados pública e/ou 

privadas, em conformidade com as 

exigências regulatórias de órgãos 

como o Banco Central, podendo ainda 

ser solicitados, a qualquer tempo, 

documentos comprobatórios destas 

informações. 

Dessa forma, tanto durante o 

processo de cadastro e ativação em 

nossas plataformas, quanto na 

manutenção das contas ou produtos, o 

CLIENTE autoriza expressamente a 

Vale Presente a verificar as 

informações por ele declaradas por 

meio de pesquisas em bases externas, 

públicas ou privadas. 

Como os cadastros em nossas 

plataformas são de uso pessoal 

(inclusive no caso dos 

representantes legais e mandatários 

devidamente autorizados), o CLIENTE 

será responsável pelas informações 

declaradas, estando ciente que a 

indicação de dados falsos e/ou 

incompletos é crime tipificado em 

Lei e pode acarretar infrações de 

ordem criminal e/ou civil, 

respondendo o infrator por todas as 

perdas e danos causados.

 Dados biométricos: fotografia do seu 

documento de identificação e do seu rosto 

ou digital, bem como o tratamento das 

transações bandeiradas;

 Dados obtidos e/ou consultados em bases 

privadas e/ou de terceiros: bureaus de 

crédito, listas de Pessoa Politicamente 

Exposta (PPE) e/ou de restrição (como OFAC, 

CSNU e outras listas internacionais);

 Dados obtidos e/ou consultados de bases 

públicas: por exemplo junto à Receita 

Federal do Brasil ou em pesquisas em sites 

de busca;

 Dados obtidos de navegação e do 

dispositivo: agenda telefônica salva no 

dispositivo, registro das atividades 

realizadas nas plataformas e produtos, 

características de uso do dispositivo 

móvel, hardware, preferências, idioma, 

nomes e versões do arquivo e id único do 

device, endereço IP, dados técnicos, como 

informações de URL, conexão de rede, 

provedor, ID, sistema operacional, 

navegador e modelo, data e a hora do 

acesso; 

 Dados originados do uso dos produtos e 

serviços: histórico de uso das plataformas 

e de atendimento realizados pelo CLIENTE, 

por exemplo.

Os produtos e serviços oferecidos pela Vale Presente somente poderão ser contratados e/ou utilizados por menores 

de idade quando devidamente representados e ativamente supervisionados durante o uso dos produtos e serviços, e 

desde a etapa cadastral por seus responsáveis legais. Os representantes dos menores são integralmente responsáveis 

por ler, entender e aceitar esta Política e os TGCU, bem como por autorizar a coleta, o uso e o compartilhamento de 

dados dos menores conforme condições previstas nesta Política e por meio de termos e declarações supervenientes.

Ao aceitar esta Política, declara possuir mais de 18 (dezoito) anos ou estar devidamente representado por seus 

responsáveis legais.

Sobre menores de idade



Como seus dados são coletados

Além das informações fornecidas no momento do cadastro em nossas 

plataformas, ou na solicitação de algum produto e/ou das consultadas em 

banco de dados, a Vale Presente poderá coletar dados e informações do 

CLIENTE por meio das seguintes fontes, dentre outras:

Dispositivos móveis;

Logs: registros armazenados, em seus

servidores, das ações executadas 

pelos CLIENTES nas plataformas;

Endereço de IP e Login: registro de 

cada visita e login realizado pelo 

CLIENTE nas plataformas, por meio da 

coleta de informações normalmente 

encontradas no cabeçalho (header) de 

seu navegador;

Cookies e tecnologias similares: 

informações enviadas pelo servidor 

das plataformas ao computador ou 

dispositivo móvel do CLIENTE, para 

identificação de seu IP e facilitando 

a navegação pelos CLIENTES 

cadastrados, bem como para garantia 

de segurança e autenticidade dos 

acessos e controle interno de 

preferências;

Ferramentas de Análise de Métricas: 

ferramentas de análise do 

comportamento dos CLIENTES integradas 

às plataformas, que oferecem 

estatísticas relacionadas à navegação 

nas páginas web e aplicativos;

Geolocalização e georreferenciamento: 

localização do CLIENTE, quando for 

necessário para envio dos cartões, 

definições de eventuais limitação de 

uso, envio de ofertas relacionadas à 

sua região ou local de utilização dos 

cartões, por exemplo;

Cadastro em nossas plataformas: por

meio das quais serão solicitados 

dados, inclusive pessoais dos 

CLIENTES, representantes legais e 

gestores;

Veja a seguir os tipos de Cookies e tecnologias similares que Vale 

Presente poderá utilizar em suas plataformas:  

•Cookies de sessão: cookies 

temporários, que são apagados quando 

você fecha o seu navegador. Quando 

você reinicia o seu navegador e volta 

para o site que criou o cookie, esse 

site te trata como um novo visitante.

•Cookies persistentes: permanecem no 

seu navegador até deletá-los 

manualmente ou até o seu navegador 

deletá-los de acordo com o período de 

duração estabelecido pelo cookie. 

•Cookies necessários: cookies 

estritamente necessários para a 

operação de um site. Eles permitem 

que você navegue pelo site e use 

nossos recursos.

•Cookies de informações sobre o 

CLIENTE: são colocados por nós em um 

site da Vale PRESENTE e só podem ser 

lidos por esse Site; conhecidos como 

Cookies “de primeira parte”.

•Cookies em propagandas da Vale 

Presente: poderão ser incluídos em 

propagandas exibidas em sites de 

terceiros, por meio dos 

quais obtemos informações a partir 

de interações, que seria considerado 

um cookie “de terceiro”. A Vale 

Presente poderá usar as informações 

obtidas por esses Cookies para 

mandar-lhe outras propagandas que 

são relevantes ou de seu interesse 

com base no seu comportamento online 

anterior.

•Cookies de envio de informações 

para outras companhias: cookies 

colocados em um site Vale Presente 

por nossas companhias parceiras, que 

poderão usar os dados coletados para 

lhe enviar anonimamente propagandas 

direcionadas de outros sites, com 

base em suas visitas aos sites da 

Vale Presente.

•Tecnologias similares: outras 

tecnologias de rastreamento, 

incluindo endereço de IP, arquivos 

de registro e sinalizadores da web, 

para personalização de usabilidade 

de acordo com seu perfil de acessos 

e necessidades em nossas 

plataformas.

Atenção! Como nem todos os Cookies são fundamentais para 

utilização de nossas plataformas, o CLIENTE poderá recusar os 

Cookies com os quais não concordar.                 

Caso desabilite quaisquer cookies necessários à utilização das plataformas, 

seu uso ficará comprometido, de forma que a Vale Presente não poderá ser 

responsabilizada por qualquer falha, inconsistência ou indisponibilidade 

total ou parcial dos serviços disponibilizados, sem prejuízo de ficar 

facultado à Vale Presente a indisponibilidade total de utilização.



O porquê dos seus dados serem coletados

Dados pessoais e cadastrais, de contato, de utilização dos 

produtos, serviços e do dispositivo:

 cumprimento às determinações do Banco Central do Brasil (BC), da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF) e quaisquer determinações legais aplicáveis;

 cumprimento à determinações da bandeira responsável pela emissão dos 

cartões e das instituições de pagamento, credenciadoras e emissoras e de 

outras instituições que participem da prestação dos serviços, confirmação 

cadastral e permissão de acesso e utilização pelo usuário das 

plataformas;

 comunicação e envio ao CLIENTE de mensagens, avisos em geral, informações 

solicitadas pelo CLIENTE, atualizações do produto, atualizações dos TGCU 

e Políticas e demais condições, dentre outras informações que sejam 

necessárias para o correto funcionamento e utilização das plataformas;

 análise de risco e/ou de crédito, quando aplicável;

 para informação de terceiros que necessitem ter acesso às informações, a 

exemplo de dados do CLIENTE e da conta de origem de uma transferência; 

 comunicação entre os CLIENTES em caso de utilização de funcionalidades 

que exijam esse compartilhamento; 

 fins comerciais, na identificação do público usuário, gestão, 

administração, atendimento, envio de campanhas e ações promocionais, 

pesquisas;

 identificação da titularidade, suporte, atendimento e retorno de contato 

aos CLIENTES e CLIENTES;

 utilização pelo CLIENTE das funcionalidades disponibilizadas, que podem 

exigir informações específicas, como agenda telefônica para realização de 

transferências; 

 desenvolvimento de melhorias internas nas plataformas, nos produtos, 

análise de perfil dos usuários cadastrados, soluções de problemas 

operacionais, desenvolvimento de recursos de segurança;

 confirmação da veracidade das informações cadastrais, por exigência 

legal;

Como é feito o compartilhamento de dados

As informações fornecidas pelo CLIENTE poderão ser compartilhadas entre a 

Vale Presente e seus parceiros e prestadores, que estão igualmente 

obrigados ao cumprimento das normas de proteção de dados, com o que o 

CLIENTE concorda, desde que esse compartilhamento seja necessário à 

prestação dos serviços e fornecimento dos produtos contratados.

Seus dados são compartilhados entre a Vale Presente e as 

empresas do Grupo Social Bank, para os fins abaixo, sem 

prejuízo de outros que se façam necessários, veja:

 oferecimento dos produtos e prestação 

de serviços contratados;

 disponibilização de novos produtos e 

serviços;

 estatísticas, pesquisas, marketing e 

comunicação, para auxílio no 

desenvolvimento e oferta dos nossos 

produtos e serviços, bem como para fins 

de promoção dos nossos produtos e 

serviços, pesquisas de mercado;

 cumprimento de exigências regulatórios 

e legais;

 identificação e resolução de problemas 

técnicos ou de segurança;

 investigações e medidas de segurança e 

prevenção e combate a qualquer 

atividade fraudulenta a segurança;

 exercício regular de direitos da Vale 

Presente e do Social Bank e dos demais 

Clientes, inclusive no âmbito 

administrativo e judicial.



Seus dados podem ser compartilhados com parceiros operacionais, 

prestadores e fornecedores, que poderão realizar ou disponibilizar, 

sem prejuízo de outros, veja:

 infraestrutura e armazenamento de dados 

que venham a ser informados ou 

coletados;

 tecnologias necessárias à prestação dos 

serviços e oferecimento dos produtos, 

inclusive para prevenção e resolução de 

problemas técnicos ou de segurança;

 plataformas de gestão, para 

acompanhamento dos produtos e serviços 

contratados;

 análise de risco, “scoragem” e 

prevenção à fraude, para confirmação de 

identidade e informações e atualizações 

cadastrais, em cumprimento às 

exigências legais a regulatórias, bem 

como para análise de crédito;

 atendimento e suporte aos CLIENTES e 

Usuários;

 estatísticas, pesquisas, marketing e 

comunicação, para auxílio no 

desenvolvimento e oferta dos nossos 

produtos e serviços, bem como para 

fins de promoção dos nossos produtos 

e serviços, e pesquisas de mercado;

 serviços financeiros, bancários e de 

meios de pagamentos; 

 emissão, entrega e gestão de nossos 

cartões;

 cobrança de valores devidos;

 instituições às quais a Vale 

Presente(incluindo as demais 

empresas do grupo) estejam 

vinculadas, como a bandeira dos 

cartões e instituições de pagamento 

(emissora e credenciadora).

Em virtude de lei ou decisão de órgãos, tais como o Bacen e a CMN, 

instituições como a bandeira do cartão, e/ou outras autoridades 

competentes,  tais como a Receita Federal, o Ministério Público, inclusive 

no caso de decisões judiciais, poderá ser necessário o envio de seus dados 

pessoais, para:  

 cumprir exigências aplicáveis visando o 

esclarecimento das informações, defesa 

de interesses, comprovação de fatos ou 

outros motivos necessários;

 responder a reclamações propostas em 

face da Vale Presente e demais 

empresas, de suas parceiras e demais 

prestadores de serviço que estejam 

obrigados ao cumprimento destas 

determinações;

 investigar e prevenir fraudes, 

proteger os propósitos e direitos e 

a segurança da Vale Presente e de 

seus CLIENTES e Usuários;

 exercício regular de direitos da 

Vale Presente em processos judiciais 

e administrativos.

Seus dados pessoais poderão ser compartilhados com outros Clientes caso 

você opte por utilizar produtos e serviços que necessitem tal 

compartilhamento, na medida do que for estritamente necessário para 

utilização das funcionalidades e no limite das determinações legais, a 

exemplo da Lei Complementar 105/2001, veja: 

 estabelecimentos, físicos ou 

virtuais, nos quais nossos 

cartões são utilizados;

 seu empregador, se este for 

Cliente contratante de serviços 

para sua utilização;

 intermediadores, que poderá ser 

responsável por informar seus 

dados pessoais;

 terceiros envolvidos em operações 

realizadas por você, a exemplo de 

transferências bancárias.

Seus dados pessoais poderão ser

transferidos para o exterior, por

exemplo, quando são armazenados em

servidores de computação em nuvem

localizados fora do Brasil. Para

isso, serão cumpridos todos os

requerimentos estabelecidos pela

legislação vigente e as melhores

práticas de segurança e

privacidade para garantir a

integridade e confidencialidade

dos seus dados pessoais.

Transferência

Internacional

de Dados:



Como seus dados são mantidos

Por quanto tempo seus dados serão mantidos

As informações fornecidas e/ou coletadas pela Vale Presente serão utilizadas 

conforme informamos nesta Política e serão armazenadas em banco de dados e 

cloud seguros e reservados, localizados no Brasil ou no exterior, com acesso 

restrito a determinados funcionários e/ou prestadores de serviços da Vale 

Presente, que igualmente cumprirão as melhores práticas de mercado, inclusive 

no cenário internacional.

A Vale Presente compromete-se a realizar a utilização dos dados, na qualidade 

de controlador e/ou operador, em cumprimento às determinações da legislação 

aplicável, incluindo as normas do Banco Central do Brasil, a Lei Geral de 

Proteção de Dados e demais aplicáveis, e contará com um comitê encarregado da 

gestão de proteção de dados pessoais, que será responsável por garantir que 

seus dados sejam coletados, tratados e armazenados de forma adequada, em 

conformidade com esta Política e demais regras aplicáveis.

Toda a estrutura disponibilizada pelo 

Vale Presente conta com:

 desenvolvimento em plataforma 

proprietária acessada por 

aplicações mobile desenvolvidas em 

tecnologias nativas;

 protocolos e padrões de segurança, 

incluindo serviços REST com 

protocolo HTTPS;

 códigos de autenticação de mensagem 

criptografada, utilizando o padrão 

OAuth2 para autorização e 

autenticação entre duas partes, e o 

token JWT (JSON Web Token RFC 

7519);

 criptografia para dados armazenados 

(em repouso), coletados e 

utilizados (em trânsito); 

 autenticação em dois fatores e 

outras ferramentas que garantem 

maior segurança para os dados 

armazenados, de acordo com as 

melhores práticas de mercado;

 monitoramento e testes periódicos 

em nossos ambientes e plataformas.

Para garantir a segurança dos 

seus dados é importante que 

você tome todos os cuidados 

necessários para garantir a 

segurança de seus acesso às 

plataformas e produtos, 

incluindo, por exemplo: 

 NÃO forneça sua senha à 

ninguém, ainda que  você esteja 

representando uma empresa, esta 

é de uso pessoal e 

intransferível, então armazene 

estes dados em locais seguros, 

não compartilhe, não deixe 

disponível para terceiros ou em 

locais sem elementos 

suficientes de proteção; 

 Não deixe seus dados de acesso 

em dispositivos sem bloqueio, 

como celulares ou computadores, 

desbloqueados ou sem senha de 

acesso. 

Seus dados serão mantidos durante todo o período em que for um 

CLIENTE da Vale Presente, utilizando ou não nossos produtos e 

serviços.

Caso realize o cancelamento de sua conta, de todos os seus cartões e 

de todos os demais produtos e serviços, seus dados pessoais ainda 

poderão ser armazenados por um período adicional, em cumprimento a 

obrigações legais e regulatórias (do Banco Central, da CMN e outros 

órgãos e autoridades competentes), para fins de auditoria e de 

exercício regular de direitos da Vale Presente, inclusive em caso de 

processos administrativos ou judiciais. 



Quais são os seus direitos como titular dos dados

 ACESSO: você poderá solicitar a relação de dados tratados, sem a 

cobrança de quaisquer valores; 

 CORREÇÃO: caso verifique qualquer dado errado, incompleto, faltante, 

inexato ou desatualizado, deverá pedir que sejam corrigidos, alterados 

e atualizados a qualquer momento; 

 OPOSIÇÃO ou REVOGAÇÃO: caso se oponha ao tratamento de dados pela Vale 

Presente, poderá solicitar restrições ou suspensões no processamento, 

ficando, no entanto, sujeito a limitações parciais ou totais de uso dos 

produtos, serviços e funcionalidades, já que coletamos dados também em 

conformidade às exigências regulatórias e legais;

 ELIMINAÇÃO: caso você deseje, poderá solicitar a eliminação de seus 

dados pessoais se eles não forem mais necessários para cumprir a 

finalidade de processamento e para cumprimento de exigências legais. Pra 

isso, será necessário que não possua nenhum produto, serviço ou 

funcionalidade ainda disponível para utilização. Nesse caso, poderá 

entrar em contato para solicitar o cancelamento de qualquer produto, 

serviço ou funcionalidade. Poderá também solicitar a exclusão de dados 

que não sejam necessários aos serviços e produtos contratados, de acordo 

com esta Política. Nesse caso, poderá entrar em contato para confirmar 

quais dados são necessários para os produtos, serviços e funcionalidades 

que desejar manter. Em ambos os casos destacamos que a exclusão dos 

dados também dependerá do cumprimento dos prazos legais aplicáveis;

 INFORMAÇÃO: você poderá solicitar informações sobre como seus 

dados estão sendo utilizados e tratados, incluindo a existência de 

decisões pautadas exclusivamente em processos automatizados, e 

caso existam, poderá solicitar a revisão destas decisões que 

afetarem seus interesses, que poderão implicar em resultados 

diferentes ou não da primeira decisão;

 ANONIMIZAÇÃO: como alternativa à eliminação dos dados, você poderá 

solicitar a anonimização dos seus dados, quando forem considerados 

desnecessários ou excessivos para os fins contratados, ou ainda se 

forem tratados em desconformidade com as normas aplicáveis, desde que 

fique comprovada a desnecessidade, o excesso ou o descumprimento, e de 

acordo com prazo razoável, que será informado, para que o processo de 

anonimização seja realizado;

 PORTABILIDADE: após a determinação de obrigatoriedade pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD), você poderá solicitar a 

portabilidade dos seus dados pessoais a outro prestador de serviços 

que venha a indicar. 

Quais regras de proteção de dados se aplicam aqui

Esta Política se aplica ao tratamento dos seus dados pessoais no Brasil, 

estando sujeitas às leis nacionais aplicáveis, incluindo a Lei nº 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - a "LGPD"), e ainda 

no exterior, sujeitos às leis estrangeiras aplicáveis, inclusive no caso 

de utilização dos produtos em modalidade internacional.

O CLIENTE fica igualmente obrigado ao cumprimento das normas de proteção de 

dados, devendo garantir que todo e qualquer dado pessoal que venha a ser 

repassado à Vale Presente tem origem lícita e legítima, respondendo única e 

exclusivamente por qualquer descumprimento contratual e/ou infração legal a 

que venha a dar causa por descumprimento desta cláusula.



Esta Política poderá ser alterada 

Esta Política pode ser alterada a qualquer momento, sem qualquer aviso 

prévio, sendo certo que a simples utilização das nossas plataformas após 

qualquer alteração, implica em expressa concordância das alterações. As 

modificações da Política poderão ser divulgadas por meio de comunicação ao 

Cliente, por meio do e-mail cadastrado ou por divulgação nas plataformas, no 

website https://www.valepresente.com.br/para-seu-negocio, SMS ou outros 

canais disponíveis. Você também poderá consultar a Política a qualquer tempo 

em nosso site: https://www.valepresente.com.br/para-seu-negocio.

Caso não esteja de acordo com as alterações realizadas, poderá deixar de 

utilizar nossas plataformas, os produtos e serviços da Vale Presente. Por 

isso, se prosseguir com a utilização estará concordando com essas condições.

Ao aceitar a presente Política, o CLIENTE autoriza a Vale Presente e demais 

empresas a utilizar e dispor das informações obtidas, coletadas, pesquisadas 

e cadastradas, nos termos deste instrumento.

Caso não esteja de acordo com as condições de uso de dados, e opte por não 

nos fornecer os dados necessários para seguir, talvez não possamos fornecer 

nossos produtos e/ou serviços, pois os dados são solicitados com o fim 

exclusivo de cumprimento às exigências legais e regulamentares dos órgãos e 

instituições competentes.

A Vale Presente está em Uberlândia/MG. 

Caso precise de mais informações sobre 

a Vale Presente, estaremos à 

disposição para atender sua chamada em 

qualquer de nossos Canais de 

Atendimento. 

Você também pode acessa nossa FAQ e 

verificar o artigo sobre LGPD. 

Poderão ainda ser incluídas pela Vale Presente outras exigências e dados 

necessários que não estejam descritos nesta Política ou nos TGCU, desde que para 

fins de cumprimento a determinações legais e de órgãos reguladores a que a Vale 

Presente e demais empresas estejam obrigadas, as quais serão aplicáveis a qualquer 

momento, independentemente de prévio aviso.

Canais de Atendimento.

Se tiver qualquer dúvida ou 

solicitação com relação aos seus 

dados pessoais e ao conteúdo desta 

Política, entre em contato por meio 

de nosso Canal de Atendimento:

Para demais informações ou dúvidas:

dpo@socialbank.com.br

Atendimento Consumer: 

No aplicativo, através do ícone 

“Central de Ajuda”, opção “Fale 

Conosco” ou pelo e-mail: 

atendimeto@valepresente.com.br

Atendimento Corporate – Já sou 

cliente

Na plataforma, através do ícone 

“Atendimento Online”

empresas@valepresente.com.br

Ouvidoria: 

0800 888 9998

ouvidoria@socialbank.com.br

Você está de acordo com esta Política?

O aceite desta Política é condição necessária para que possa utilizar nossos 

produtos e serviços, então leia esta Política e tire todas as suas dúvidas, 

pois ao se cadastrar em nossas plataformas ou utilizar nossos produtos e/ou 

serviços você estará de acordo com ela.  Se você for novo cliente, no processo 

de cadastro em nossas plataformas você deverá clicar em seu consentimento 

expresso. Assim, você dá seu consentimento para que seus dados pessoais sejam 

tratados conforme informado, e poderá então seguir com a utilização dos 

produtos, serviços e funcionalidades disponibilizadas. 

Esta Política foi atualizada em junho de 2022.
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