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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO SULCARD 
Para fins de identificação, SULCARD COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
EIRELI, CNPJ nº 26.154.813/0001-20, com sede na Av. Guilherme Schell, 2922, Fátima, 
Canoas, RS, neste documento chamada somente de SulCard. 

CONDIÇÕES 

Ao ler e continuar a navegação no site www.sulcard.com.br, ou, ao utilizar qualquer um 
de nossos produtos e/ou serviços, o usuário, cliente e/ou visitante da plataforma 
www.sulcard.com.br , manifesta conhecer e aceitar os termos e condições de uso, à 
seguir. 

NOSSO SITE 

Sempre pautados na conduta ética, moral e nas melhores práticas de mercado, em 
nossas atividades, produtos e serviços, desenvolvemos e mantemos nosso site e todas 
as nossas soluções, para atuação no segmento de SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, 
visando primeiramente a proteção dos dados dos titulares e as relações sadias entre as 
empresas e seus clientes. 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

Todos os Produtos e Serviços que a SulCard disponibiliza ao mercado, estão dispostos 
no Site www.sulcard.com.br e estão sujeitos às condições específicas que devem estar 
descritas no próprio site e/ou nos Contratos ou Propostas Comerciais. 

NEWSLETTERS 

As Newsletters são direcionadas às pessoas cadastradas, que explicitaram o desejo de 
receberem as comunicações ou que possam ter aderência e demonstram afinidades com 
as atividades de nossa empresa. 

Em todas as nossas comunicações existe a oportunidade de os destinatários optarem 
por não receberem mais nossas comunicações, cancelando o envio das mensagens 
através dos links de “opt-out”. 

Vale destacar que os dados pessoais fornecidos para recebimento das campanhas 
poderão ser utilizados em ações de marketing para promoção das atividades da SulCard. 

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS 

Exigimos de nossos parceiros, colaboradores ou qualquer outro ente pertencente a 
cadeia de produção de nossas atividades, que estejam em acordo e compliants com a 
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LGPD, a fim de que as informações transitadas em nosso site assim como as informações 
coletadas, armazenadas e tratadas por nossa empresa, recebam as mesmas camadas de 
proteção e respeito aos direitos dos Titulares dos Dados. 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SULCARD 

Ao contratar nossos produtos ou serviços, além de estar “compliant” com a Lei Geral de 
Proteção de Dados, você precisa saber que: 

A SulCard atua a partir de sua necessidade, sendo especializada em todos os processos 
de soluções na cadeia de Produtos e Serviços de identificação.  

A SulCard utiliza o mesmo processo fabril da cadeia produtiva de Cartões de Crédito, 
disponibilizando ao mercado o que existe de mais seguro e moderno em produtos e 
serviços de identificação. 

A SulCard possui um centro de emissão instantânea para atender processos urgentes e 
especiais de seus clientes, sem perder a segurança nos processos. 

Importamos as matérias primas e desenvolvemos sólidos processos de tecnologia para 
sempre, na medida do possível, eliminarmos terceiros em nossa cadeia produtiva, 
trazendo melhores condições comerciais e mais segurança nos projetos. 

SÃO OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATANTE 

Fornecer à CONTRATADA todas as informações, dados técnicos, questionários e 
documentos indispensáveis a realização dos serviços ora contratados; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA pela execução dos serviços realizados, nos prazos 
estabelecidos e condições previstas nos Contrato ou Propostas Comerciais pertinentes a 
cada projeto executado, estando em caso de inadimplemento sujeita às penalidades de 
mora. 

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos Produtos ou 
Serviços. 

ALTERAÇÕES 

A SulCard se reserva ao direito de alterar sem prévio aviso, qualquer termo ou condição 
de uso sempre que lhe convier. 

Obrigado e pedimos por fim, que sempre acesse nossos Termos e Condições de Uso, 
pois eles podem sofrer atualizações de acordo com a necessidade. 
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LOCAL E DATA CRIAÇÃO OU RELEASE FORMATADOR REVISOR 

São Paulo, 13/09/21 Release LGPDConsult (Alexandre Costa) LGPDConsult (Alex Vernier) 

    

    

    

 

 

 

 


