Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade tem como objetivo informar ao usuário quais são os
dados coletados e como cada informação é utilizada pela aplicação. Além disso, é de suma
importância esclarecer que cada informação coletada tem como propósito buscar melhoria
no serviço prestado pela Migrate, contribuir na comunicação com o parceiro e garantir maior
segurança.
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Informações que coletamos ou recebemos:
Todas as informações fornecidas pelo parceiro são armazenadas de acordo com os
padrões de segurança e confiabilidade;
O acesso às informações coletadas está restrito a funcionários autorizados para o
uso adequado desses dados;
Manteremos a integridade das informações que nos forem fornecidas;
Será exigida de toda empresa contratada, para prover serviços de apoio e suporte, o
cumprimento aos nossos padrões de privacidade e segurança da informação;
Conforme legislação vigente, os documentos eletrônicos são armazenados e
disponibilizados pelo período legal solicitado.
Armazenamos as informações passadas pelo parceiro, tanto no cadastro de usuário
quanto nas configurações realizadas.
As informações das contas SMTP/POP3 fornecidas pelos usuários são armazenadas
para uso da aplicação, sejam contas do Google ou outro provedor. Porém, essas
informações não são compartilhadas com empresas terceiras. No caso de conta
Gmail, o acesso às informações está restrita a permissão previamente autorizadas
pelo usuário.
Como usamos as informações que temos:
Os dados dos documentos eletrônicos anonimizados são utilizados para melhoria
nossos serviços internos e fornecimento de novas funcionalidades para o sistema;
Utilizamos os dados da conta de e-mail para envio ou leitura dos documentos fiscais
do interesse do parceiro;
As informações do usuário são utilizadas tanto para ter acesso ao sistema quanto
para comunicação com o parceiro;
A conta do Google ou outro provedor de e-mail, fornecida pelo usuário é utilizada
pela aplicação para enviar e-mail em seu nome (e-mails com os arquivos XML e/ou
PDF). Também a conta é acessada para ler os arquivos XML recebidos dos
provedores e importar os documentos de entrada na aplicação.
Como armazenamos as informações:
Nossa aplicação armazena os arquivos XML e outros arquivos binários dentro de
serviço de Storage, os demais dados são armazenados em nosso banco de dados.
Nós armazenamos somente os dados que são necessários para o correto
funcionamento da aplicação. Notificações, logs de sistema, logs de usuário e outras
informações de logs temporários são eliminados pela aplicação de tempos em
tempos.

Como compartilhamos seus dados:
Nós nunca vamos transferir, vender ou compartilhar qualquer informação
armazenada na aplicação para serviços de terceiros ou empresas terceiras sem a
prévia autorização do usuário.
Limitações de utilização das informações:
Para as contas Gmail, a aplicação faz uso das APIs do Google para autorizar as
contas e busca dos dados. O uso das informações recebidas das APIs seguirá a
Política de dados dos Usuário dos serviços de API Google, incluindo os requerimentos
de uso limitado.

