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POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

“WWW.CONTABILON.COM.BR” 

 

Este sistema e todo o seu conteúdo (o “Sistema”) são operados pela FAIRTAX TECNOLOGIA LTDA inscrita no 

CNPJ sob o número 30.806.807/0001-87 com sede na Rua Carlos Augusto Cornelsen, nº 203 no bairro Bom 

Retiro, Curitiba – Paraná – Brasil. CONTABILON CONTABILIDADE ONLINE Todos os direitos reservados, e sua 

parceira prestadora de serviços contábeis FAIRTAX GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 10.861.653/0001-19. 

 

A presente política de privacidade (“Política de Privacidade”) tem por finalidade prestar informações sobre a 

coleta, uso, armazenamento, proteção, compartilhamento e direitos dos usuários do Sistema, (“Usuários”) em 

relação a seus dados pessoais (“Informações Pessoais”) quando da utilização das funcionalidades do Sistema 

de software de contabilidade online CONTABILON (www.contabilon.com.br) 

 

O ACESSO AO SISTEMA MEDIANTE SEU LOGIN DE USUÁRIO FORNECIDO E SUA UTILIZAÇÃO IMPLICAM NA 

ACEITAÇÃO TOTAL DOS TERMOS DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

 

1. Ao ser registrado como um Usuário nesse sistema, a empresa (Cliente) terá fornecido informações 

pessoais para cadastramento do usuário, como CPF, Nome, E-mail e Telefone. O CONTABILON 

garantirá a privacidade do usuário, bem como das informações que ele disponibilizará, de acordo com 

padrões rígidos de segurança e confidencialidade. 

2. O CONTABILON não venderá ou alugará as informações pessoais do usuário a terceiros, nem 

tampouco as utilizará ou compartilhará de maneira diversa da descrita nessa Política de Privacidade, 

sem o prévio consentimento do usuário. 

3. Todas as informações disponibilizadas pelos usuários poderão ser coletadas e utilizadas única e 

exclusivamente pelo CONTABILON como em envio de e-mail marketing, ofertas e campanhas. 

O CONTABILON envia e-mails, e o usuário autoriza desde já esses envios, com alertas e comunicados 

relacionados às funções da plataforma, com o objetivo de informa-los sobre informações relevantes 

relacionados aos serviços prestados de contabilidade, tributários, fiscais e de pessoal, entre outros.  

4. Caso um determinado usuário deseje ter seu registro excluído, poderá solicitá-lo mediante solicitação 

a administração do CONTABILON através da área “Fale com o Contador” disponível na área restrita a 

clientes do sistema ou pelo e-mail atendimento@contabilon.com.br. 

http://www.contabilon.com.br/
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5. O sistema da CONTABILON encontra-se hospedados em servidores de terceiros sob de titularidade da 

empresa ADVANT TECNOLOGIA LTDA-ME. 

a) Em nenhum caso, as empresas parceiras mencionadas nessa Política de Privacidade estão 

autorizadas a utilizar suas Informações Pessoais de forma diversa do disposto acima, salvo em 

caso de consentimento expresso do Usuário. 

6. O CONTABILON somente divulgará as informações do usuário quando: expressamente autorizado 

pelo próprio; com autoridades policiais, judiciais, administrativas ou com o Ministério Público do 

Brasil, em caso de ordem judicial que obrigue a FAIRTAX TECNOLOGIA a disponibilizar Informações 

Pessoais a essas autoridades. 

7. As informações constantes de registros de informações do usuário são protegidas por uma senha 

inicial qual deverá ser alterada e criada por ele no ato do seu primeiro acesso. Esta senha poderá ser 

alterada sempre que necessário clicando em “Esqueci Minha Senha” na página de login do Sistema, 

quando receberá e seu e-mail um link para redefinição de senha.  

8. O usuário deverá zelar por sua senha, evitando a divulgação, voluntária ou involuntária para outra 

pessoa. O CONTABILON não solicita senha por meio de telefone ou e-mail.  

9. O CONTABILON recomenda que o usuário se desconecte do sistema e feche a janela do seu programa 

de navegação quando concluir uma sessão. Trata-se de medida preventiva para evitar a navegação 

irregular e indevida por terceiros não autorizados à utilização de sua senha. A utilização do serviço 

“salvar senha” no navegador é de inteira responsabilidade do usuário. 

10. Nenhuma transmissão de dados por meio da Internet é absolutamente segura. Desta forma, apesar 

de todos os esforços que serão efetuados para garantir a proteção das informações pessoais do 

usuário, o CONTABILON não poderá assegurar que as informações transmitidas, durante a navegação 

nesse Sistema, estarão seguras. Importa dizer que o usuário é o único responsável pela manutenção 

da privacidade de sua senha, devendo ser cuidadoso e responsável sempre que estiver navegando on-

line. 

11. O usuário reconhece e concorda que a obtenção e o uso, por parte do CONTABILON, das informações 

por ele fornecidas conforme disposto nessa Política de Privacidade não configura nenhuma violação 

do direito à privacidade e ao sigilo, do direito de autor, publicidade ou qualquer outro direito 

relacionado à proteção de informações pessoais. Não obstante, o usuário está ciente de que os 

direitos de privacidade independem e não se confundem com direitos de propriedade intelectual, 

direitos de imagem, direitos à honra e reputação e outros direitos da personalidade, e que, portanto, 

nem sempre as informações que fornecer à CONTABILON serão protegidas. 

http://www.contabilon.com.br/
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12. O usuário poderá, sempre que necessário, solicitar suas atualizações de dados pessoais utilizando o 

serviço de atendimento do CONTABILON através do formulário de contato interno do sistema por 

meio de um pedido por escrito.  

13. Os conteúdos (texto, arquivo, imagem, som) e os aplicativos (programa, sistema) do Sistema do 

CONTABILON (www.contabilon.com.br) são protegidos pela Lei do Software (a “Lei 9.609/98”) e pela 

Lei de Direitos Autorais (a “Lei 9.610/98”), sendo vedada modificação, reprodução, armazenamento, 

transmissão, cópia, distribuição ou qualquer outra forma de utilização, seja para fins comerciais ou 

não, sem autorização expressa do CONTABILON. 

14. O CONTABILON não se responsabilizará por danos e problemas decorrentes da demora, interrupção 

ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridas na internet. As funções desse Sistema não se 

confundem com provimento de acesso à internet, não estando o CONTABILON obrigado a fornecer 

informações sobre o fluxo de dados de usuários que acessam o Sistema. 

15. Sempre que outras organizações e empresas forem contratadas pelo CONTABILON para prover novos 

desenvolvimentos técnicos no software, serviços de apoio e administração, entre outros, será exigida 

a adequação aos padrões de privacidade do CONTABILON. 

16. Tentativas de invasão ao Sistema da CONTABILON serão tratadas, conforme prescrição legal, como 

dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal prevista no Código Penal Brasileiro ou em outras 

normas correlatas. 

17. O CONTABILON poderá alterar a Política de Privacidade, aqui estabelecida, a qualquer tempo, por 

decorrência da adoção de novas tecnologias, alteração na legislação ou necessidades de segurança e 

funcionamento do Sistema, e suas eventuais alterações estarão sempre disponíveis nesse Sistema, 

tornando-se válidas a partir da data de sua publicação. Essa Política de Privacidade não revoga nem 

substitui outros instrumentos contratuais que versem sobre confidencialidade e privacidade e que 

vinculem o CONTABILON com quaisquer dos usuários, em razão da celebração de parcerias e outros 

relacionamentos. 

18. A POLÍTICA DE COOKIES 

O CONTABILON usa cookies (pequenos arquivos de informações que o servidor envia ao computador 

da pessoa que acessa a página) para o bom funcionamento e visualização do site e plataforma pelo 

usuário, bem como a coleta de estatísticas.  

Os cookies são desde os .NET, em especial SESSID, que é o identificador único de sessão e não coleta 

dados, até os fornecidos por terceiros como o Google Analytics (ferramenta de terceiro e com padrões 

próprios). 

No site e plataforma, utilizamos os cookies necessários para fazer o seu correto funcionamento. 

http://www.contabilon.com.br/
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Também podemos vir a utilizar cookies adicionais para analisar o tráfego em nosso site e os padrões 

de acesso dos nossos usuários, que nos ajudam a melhorar a experiência e o aproveitamento do site. 

Além disso, outros mecanismos como ferramentas de busca (exemplo, Google, Bing e similares) e 

redes sociais (exemplo, Facebook, Instagram ou similares) podem fornecer ferramentas no estilo de 

plug-ins, que se conectam ao site para gerar informações através de cookies e exibir anúncios 

relacionados. 

O fato do usuário ser impactado por anúncios referentes aos mesmos produtos ou serviços, não 

significa que foi identificado por visitar um website. Na maioria das vezes, essas informações são 

coletadas de forma anônima, com base no perfil de navegação, sem que sua identidade seja revelada. 

Destacamos que você, usuário, pode desabilitar esses cookies diretamente nas configurações de seu 

navegador, mas isso pode afetar a sua experiência em nosso site. 

Aceitação da política de Cookies 

O CONTABILON exibe informações sobre sua Política de Cookies na parte inferior de todas as páginas 

do portal a cada login para tomada de ciência. Dadas essas informações, é possível realizar as 

seguintes ações: 

Aceite dos Cookies: Este aviso não será exibido novamente ao acessar qualquer página do portal 

durante esta sessão. 

Como alterar as configurações do cookie: 

Pode-se restringir, bloquear ou excluir os cookies de qualquer site, utilizando seu navegador, sendo 

que cada navegador a operação é realizada de maneira diferente. 

Curitiba, 25 de janeiro de 2022. 
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