
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS 
LTDA  

 
1. INTRODUÇÃO 
 
A presente “Política de Privacidade da ClickBank Instituição de Pagamento Ltda.” (“Política”) 
abrange toda a funcionalidade do website e o aplicativo da ClickBank, ambos da CLICKBANK 
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 39.876.528/0001-64 
(“ClickBank”).  
 
Por favor, leia esta Política cuidadosamente para entender nossas práticas de tratamento dos seus 
Dados Pessoais (abaixo definido). 
 
Nós da ClickBank valorizamos sua privacidade e nos comprometemos a protegê-la da maneira mais 
transparente e segura possível. Com esse objetivo, esta Política foi criada para explicar como tratamos 
os seus dados pessoais, como os protegemos e quais são seus direitos em relação a esses dados, 
conforme venham a ser coletados por nosso website ou por meio do aplicativo ClickBank. 
 
Consideram-se dados pessoais qualquer informação relacionada a Você que nos permita identificá-
lo, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (“Dados Pessoais” e “LGPD”, respectivamente). 
Quando falamos em tratamento dos Dados Pessoais, estamos nos referindo às hipóteses do art. 5º, X, 
da LGPD, como, por exemplo, coleta, utilização, processamento e armazenamento de Dados 
Pessoais. 
 
Requeremos a Você diversos Dados Pessoais, conforme descritos no item 2 abaixo, cujo tratamento 
é essencial para a utilização de todas as funcionalidades de nosso website e para que possamos prestar 
nossos serviços da melhor maneira possível a Você. 
 
O tratamento de seus Dados Pessoais previstos na presente Política é aplicável ao território nacional, 
e está em conformidade com a LGPD em todos os seus termos.  
 
Caso qualquer dúvida persista acerca de como tratamos seus Dados Pessoais, Você poderá, sempre 
que entender necessário, acessar nosso canal de atendimento, conforme descrito no item 11 desta 
Política.  
 
2. DADOS PESSOAIS COLETADOS 
 
2.1 Como coletamos seus dados pessoais: 
 
Os seus Dados Pessoais são coletados pela ClickBank quando Você: 



● Navega pelo nosso website: https://bankclick.com.br/ 
● Abre e movimenta Conta ClickBank e/ou utiliza serviços relacionados a esta; 
● Entra em contato conosco pelos Canais de Atendimento (e-mail, WhatsApp, website); 
● Utiliza o aplicativo da ClickBank. 
 
2.2 Dados Coletados em visita ao nosso Website: 
(i) Navegador de acesso do Usuário; 
(ii) Endereço do protocolo de Internet (IP); 
(iii) Data e hora do acesso; 
(iv) Localização; 
(v) Por meio da versão mobile, recebemos dados padrão do dispositivo de acesso, tais como: 

modelo, tipo de dispositivo, cidade, país, idioma e sistema operacional. 
 
2.3 Dados Coletados no Aplicativo da ClickBank: ao utilizar nosso aplicativo, serão 
compartilhados os seguintes Dados: 
(i) Dados pessoais que Você cadastrar, tais como nome, data de nascimento e fotos do dispositivo 
que sejam utilizadas no aplicativo; e 
(ii) Informações bancárias e financeiras. 
 
2.4 Dados de Comunicação. Inclui quaisquer comunicações ocorridas entre a ClickBank e Você 
por e-mail, chat, redes sociais e/ou WhatsApp.  
 
3. UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  
 
3.1 A ClickBank realizará o tratamento dos Dados Pessoais obtidos, nos termos do item 2 
acima, para as seguintes finalidades: 
 
Controle de nossos negócios: a coleta de Dados Pessoais, sobretudo referentes às visitas, conforme 
item 2.2 acima, é imprescindível para que consigamos entender o alcance de nosso website, bem 
como melhorar o fornecimento de nossos serviços a Você; 
 
Serviços ao cliente: usamos seus Dados Pessoais para atendermos solicitações, questionamentos e 
reclamações que Você nos enderece; 
 
Conta Clibank: seus Dados Pessoais serão utilizados para que seja possível abrir e movimentar a 
ClickBank, conta de pagamento de titularidade única e exclusiva movimentada exclusivamente em 
ambiente digital para registro de débitos e créditos relativos a transações de pagamento, tais como 
Transações de Aporte, Transações entre Contas ClickBank e Transações para Contas Diferenciadas, 
nos termos previstos neste Contrato. A realização de qualquer transação de pagamento e a 
movimentação de recursos depositados na Conta ClickBank depende da existência de recursos 



disponíveis previamente depositados pelo Usuário e somente poderá ocorrer de pessoas físicas e/ou 
jurídicas para pessoas físicas e/ou jurídicas localizadas no Brasil; 
 
Banco de Dados: utilizamos os Dados Pessoais que Você cadastra em nosso website para criação de 
banco de dados, de forma a facilitar uma futura interação; 
 
Segurança: a coleta de Dados Pessoais nos ajuda a manter nosso site seguro contra eventuais ataques, 
assim como evitar fraudes; 
 
Fornecimento da experiência completa do Aplicativo da ClickBank: os Dados Pessoais 
cadastrados no aplicativo da ClickBank permitem que o aplicativo forneça a Você todas as suas 
funcionalidades. Deste modo, detalhamos como cada tipo de dado é utilizado em nosso aplicativo: 
(i) Nomes, datas de nascimento, informações bancárias, número de cadastro no CPF/CNPJ, RG, 

e fotos que Você cadastrar são utilizados para criar a base de dados do seu do seu perfil em 
nosso sistema e abertura da conta de pagamento ClickBank; e 

(ii) O e-mail de acesso e senha de segurança de acesso serão utilizados para fins da abertura e 
movimentação da conta de pagamento ClickBank. 

 
Os documentos e informações mínimas de cadastro poderão variar de acordo com o tipo de conta de 
pagamento e Usuário e também com os limites de aportes. 

 
4.  COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
A ClickBank poderá, nos termos das políticas da ClickBank e da legislação vigentes, compartilhar 
determinadas informações do usuário com (i) autoridades governamentais; e (ii) seus parceiros 
estratégicos, comerciais ou técnicos, e demais sociedades pertencentes ao seu grupo econômico, 
conforme seja necessário em razão de ordem de autoridade judicial competente, no caso do item (i) 
acima, ou para fins de prestação dos serviços aqui previstos em ambiente eletrônico mantido por 
parceiros da ClickBank, no caso do item (ii) acima. ademais, o usuário declara que tem ciência e 
concorda expressamente que a ClickBank colete informações para realização de acompanhamento de 
tráfego, isto é, para a identificação de grupos de perfil de usuários e orientação publicitária de seus 
produtos e serviços.  
 
A ClickBank comunicará ao Banco Central do Brasil - BACEN, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras e quaisquer outros órgãos que a legislação definir, a respeito das operações 
que possam estar configuradas na Lei 9.613/98 (que trata dos crimes de lavagem de dinheiro ou 
ocultação de bens, direitos e valores) e demais disposições legais pertinentes à matéria. 
 
Ao aderir ao Contrato de Abertura de Conta de Pagamento, o usuário também autoriza a ClickBank, 
a qualquer momento e mesmo após o encerramento de sua conta ClickBank, a: (i) para fins da lei 



complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, conforme alterada, compartilhar suas informações 
cadastrais, bem como informações relativas às suas operações e serviços contratados com a 
ClickBank e/ou empresas integrantes de seu grupo econômico, com outras empresas do grupo da 
ClickBank, suas prestadoras de serviço, parceiros comerciais e com outras instituições que atuarem 
na captura, roteamento, processamento e liquidação das operações realizadas a partir da conta 
ClickBank; (ii) fornecer ao Banco Central do Brasil - BACEN, para integrar o Sistema de 
Informações de Crédito (SCR), informações sobre o valor de suas dívidas a vencer e vencidas, bem 
como de coobrigações e garantias por você prestadas, caso aplicável; e (iii) consultar o Sistema de 
Informações de Crédito (SCR) sobre eventuais informações a respeito do usuário nele existentes, os 
quais poderão ser consultados diretamente pelo usuário por meio dos canais disponibilizados pelo 
Banco Central do Brasil - BACEN. 
 
O Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – BACEN é o sistema de 
registro e consulta de informações sobre as operações de crédito e limites de crédito concedidos por 
instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. A finalidade do Sistema de Informação 
de Crédito (SCR) é fornecer ao Banco Central do Brasil - BACEN informações sobre operações de 
crédito para supervisão do risco de crédito e troca de informações entre instituições financeiras. 
 
Sem prejuízo do disposto acima, ao aderir ao Contrato de Abertura de Conta de Pagamento, o Usuário 
autoriza expressamente, de forma irrevogável e irretratável, a ClickBank a tratar seus dados pessoais, 
especialmente em relação às atividades de obtenção, fornecimento e compartilhamento de suas 
informações cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços prestados junto a outras 
instituições que sejam correspondentes bancários e/ou pertencentes ao grupo econômico da 
ClickBank, bureaus de dados ou crédito, empresas de análise antifraude, outras instituições 
financeiras, para fins de cumprimento de obrigações regulatórias da ClickBank junto ao Banco 
Central e demais órgãos competentes e outros prestadores de serviços que atuem para a ClickBank, 
para fins de (i) análise e concessão do crédito; (ii) manutenção da relação contratual aqui prevista, 
incluindo a abertura da Conta ClickBank, envio e recebimento de transferência eletrônica disponível 
– TED, realização de Transações entre Contas ClickBank, dentre outros; (ii) realização de cross sell 
entre os produtos ofertados pela ClickBank e parceiros; e (iv) cobrança, resguardados os direitos 
conferidos ao Usuário nos termos do artigo 18, inciso VII da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.  
 
5.  RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Os Dados Pessoais que processamos para qualquer propósito não serão mantidas por mais tempo que 
o necessário para o atendimento da respectiva finalidade. Dessa forma, reteremos referidas 
informações: 
 
● Enquanto se mantiver presente a hipótese e finalidade do tratamento dos Dados Pessoais, 

conforme item 3 acima; 



● Na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei; 
● Se acreditarmos que os Dados Pessoais podem ser relevantes para qualquer processo judicial 

em andamento ou que possa vir a surgir; 
● Para estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais, incluindo fornecer informações a 

prestadores de serviço para fins de prevenção de fraudes; 
● Para futuras comunicações nos casos em que Você tenha consentido com isso. 
 
Você pode, a qualquer tempo, solicitar a atualização ou a exclusão de seus Dados Pessoais, cujo 
tratamento tenha sido objeto de seu consentimento, por meio do Encarregado, conforme definido no 
item 11 abaixo. 
 
6. SEGURANÇA DE SEUS DADOS PESSOAIS 
 
Armazenamos seus Dados Pessoais em ambientes operacionais que usam medidas de segurança em 
conformidade com os melhores padrões de qualidade adotados no mercado.  
 
São algumas das medidas tomadas pela ClickBank para proteção de seus Dados Pessoais: 
● Proteção dos ambientes por meio de senhas; 
● Somente pessoas determinadas poderão acessar suas informações relacionadas ao nosso 

website e aplicativo, dentro das hipóteses trazidas no item 3 acima; 
● Todos os funcionários que entrarem em contato com seus Dados Pessoais se comprometem a 

cumprir a presente Política e a LGPD 
 

No entanto, a transmissão de informações pela internet não é integralmente segura e, embora a 
ClickBank utilize medidas de segurança e monitore eventuais vulnerabilidades, Você tem um papel 
fundamental na proteção de seus Dados Pessoais. Ao criar o login para acesso ao aplicativo da 
ClickBank, por favor, assegure-se de escolher uma senha difícil para que pessoas mal intencionadas 
não possam adivinhá-la. 
 
7. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
A ClickBank poderá alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento.  
 
Prezamos pela transparência, por isso, alterações relevantes serão divulgadas pelo site ou canais de 
comunicação. As eventuais alterações e esclarecimentos surtirão efeito imediatamente após sua 
publicação no site.  
 
Ao continuar utilizando nossos produtos e serviços, Você estará de acordo com as novas condições. 
No entanto, a qualquer tempo, poderá solicitar esclarecimentos por meio de nosso Encarregado, 
conforme item 11 abaixo. 



 
8. SEUS DIREITOS 
 
Você possui uma série de direitos no tratamento de Dados Pessoais, conforme listados no artigo 18 
da LGPD, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. Abaixo listamos todos eles: 
 
(i) Confirmação da existência de tratamento de Dados Pessoais pela ClickBank; 
(ii) Acesso aos Dados Pessoais objeto de tratamento pela ClickBank; 
(iii) Correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; 
(iv) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na LGPD e nesta Política; 
(v) Portabilidade dos Dados Pessoais a outro fornecedor de serviço, mediante requisição expressa, 

de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e 
industrial; 

(vi) Eliminação dos Dados Pessoais tratados com o seu consentimento, exceto nas hipóteses do 
artigo 16 da LGPD; 

(vii) Informações das autoridades com as quais a ClickBank realizou o compartilhamento de dados; 
(viii) Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 

negativa; 
(ix) Revogação do consentimento.  
 
Os dados de acesso do Usuário deverão ser mantidos sob a sua guarda e conservação, sendo o Usuário 
única e exclusivamente responsável pelos seus dados de acesso à Conta ClickBank e disponibilização 
destes à terceiros. A ClickBank não se responsabiliza por transações realizadas em razão da falta de 
diligência e/ou má utilização dos dados de acesso do Usuário. 
 
O Usuário, ao preencher o cadastro na ClickBank, assume integral responsabilidade pelos dados 
fornecidos e se compromete a mantê-los permanentemente atualizados e a enviar à ClickBank 
informações e esclarecimentos sempre que solicitado. Sem prejuízo, a ClickBank verificará 
periodicamente a veracidade das informações cadastrais requeridas do Usuário, inclusive mediante 
uso de bancos de dados mantidos por terceiros, e poderá solicitar ao Usuário (i) que comprove as 
informações fornecidas e (ii) que atualize as informações do cadastro, a qualquer momento, caso 
assim se faça necessário, a critério da ClickBank. 
 
O fornecimento de informações imprecisas, incompletas, incorretas ou falsas sujeitará o Usuário à 
responsabilização nas esferas cível, administrativa e criminal, na forma prevista na Lei e/ou 
Regulamentação aplicável. O Usuário indenizará a ClickBank prontamente de quaisquer prejuízos, 
inclusive despesas, incluindo danos indiretos, danos emergentes, danos morais e/ou lucros cessantes, 
bem como honorários advocatícios e custas judiciais, sofridos pela ClickBank em decorrência do 



descumprimento das obrigações contratuais ou legais do Usuário da inexatidão das declarações do 
Usuário ou de reclamações de terceiros relativas à conduta do Usuário. 
 
Você poderá exercer os direitos conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
por meio da Central de Atendimento ClickBank, ou quaisquer outros meios disponibilizados pela 
ClickBank para atendimento aos Usuários, indicando o direito que deseja exercer, devendo a 
ClickBank (a) adotar as medidas adequadas para o cumprimento da solicitação, ou (b) informar ao 
Cliente os motivos que impossibilitem o cumprimento do direito pleiteado pelo Usuário.  
 
9. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
Sempre que alteradas, informe-nos se os Dados Pessoais que mantemos sobre Você precisam ser 
corrigidos ou atualizados. 
 
Referidas atualizações e retificações devem ser feitas por meio de comunicação com o Encarregado, 
conforme item 11 abaixo. 
 
10. COOKIES  
 
Nosso site usa cookies e tecnologias similares, como pixels e tags, para certificar que nosso website 
e os serviços prestados por nós estão de acordo com o melhor padrão esperado por Você. 
 
Os cookies coletados pela ClickBank somente nos fornecem estatísticas e não serão utilizados para 
propósitos diversos dos expressamente previstos nesta Política. 
 
Cookie é um pequeno arquivo adicionado em seu dispositivo ou computador pelos websites que Você 
visita. 
 
Os cookies nos permitem identificar pessoalmente Você por meio do cruzamento de dados. Isso 
ocorre, por exemplo, quando um cookie identifica o acesso por um mesmo computador anteriormente 
usado por Você. Assim, lembraremos de suas preferências e informações relacionadas à sua visita 
anterior ao nosso website. 
 
A ClickBank utiliza cookies desenvolvidos por terceiros, sendo eles Hubspot e Google Analytics 
 
Você pode a qualquer momento eliminar, bem como bloquear o uso dos cookies, alterando as 
configurações em seu navegador de internet.  
 
11. CONTATO 
 



Caso persista qualquer dúvida ou haja algum requerimento a ser feito acerca do tratamento de seus 
Dados Pessoais, em conformidade ao disposto no artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, a 
ClickBank desde já indica como encarregado pelo tratamento dos Dados Pessoais: 
 
Contatar o nosso Responsável pela Proteção de Dados em: 
Endereço: Edifício Waled Office Tower II - R. Francisco Marengo, 955 – Sala 85 – Vila Gomes 
Cardim – SP – São Paulo – CEP 03313-000  
E-mail:  contato@bankclick.com.br 
WhatsApp: 11 91067-9559 
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