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Termos de Uso e Política de Privacidade 
CONEXÃO 

 
Estes Termos de Uso e Política de Privacidade (“Termos”) têm como objetivo 
regular o acesso e o uso da Plataforma Conexão (“Plataforma”), 
disponibilizada e mantida pelo Banco C6 S.A. (“BANCO C6”), bem como 
garantir a transparência no tratamento de seus dados pessoais. 
 
Por meio da utilização da Plataforma, Você (“Você” ou “Usuário”) poderá 
realizar a sua inscrição no processo de avaliação para consultores 
(“Consultores”) do programa Conexão C6 (“Conexão”), o qual disponibiliza 
diversos produtos financeiros voltados para pequenas e médias empresas, 
bem como oferece consultorias, cursos presenciais e materiais durante toda 
a parceria para os Consultores aprovados.  
 
Assim, como o BANCO C6 realiza todas as operações bancárias, Você só 
precisa se preocupar em vender! 
 
Por meio do aceite a estes Termos, Você compreende que, para 
atender às suas necessidades e lhe conferir maior segurança, a 
Plataforma está sujeita a contínuo aprimoramento, do mesmo modo 
que estes Termos, os quais estarão sempre disponíveis em nossa 
Plataforma. Assim, Você entende ser de sua exclusiva 
responsabilidade consultar estes Termos de tempos em tempos, a fim 
de verificar se está de acordo com as suas atualizações. 
 
1. Aceitação aos Termos e Realização do Cadastro.  
 
1.1. Para a realização de seu cadastro no processo de avaliação do 
Conexão, Você deverá fornecer seu (i) Nome Completo; (ii) CPF; (iii) RG; (iv) 
Telefone; (v) E-mail; (vi) Data de Nascimento; (vii) Região de Atuação e (viii) 
endereço eletrônico do perfil do Linkedin, ler atentamente o teor destes 
Termos e, caso concorde com as disposições nele inseridas, manifestar seu 
consentimento livre, expresso, informado e inequívoco por meio da seleção 
da checkbox “Declaro que li e estou de acordo com as condições dos 
Termos de Uso e Política de Privacidade” (“Cadastro”). 
 

1.1.1. Você se declara ciente que poderá revogar seu consentimento com 
relação ao tratamento de seus dados pessoais, a qualquer momento, 
mediante requerimento encaminhado ao BANCO C6. Neste caso, todos os 
dados e informações que coletamos serão excluídos, exceto caso seu 
armazenamento resulte de obrigação legal.  
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1.2. Para realização de seu Cadastro, Você declara ser o único responsável 
pela veracidade, exatidão e atualidade dos dados fornecidos por meio da 
Plataforma, não possuindo o BANCO C6 qualquer responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes da inexatidão e/ou desatualização de 
referidas informações, bem como pela ausência de autorização de 
seus titulares para tal fornecimento. 
 

1.2.1. Para garantir a veracidade de suas informações, Você autoriza o 
BANCO C6 a realizar buscas em bureaus públicos e privados para a 
apuração de eventuais dados pessoais incorretos, e a solicitar dados 
pessoais e/ou documentos adicionais, se entender pertinente. 

 
1.2.2. Caso o BANCO C6 averigue inconsistências nas informações 
fornecidas, poderá, a seu exclusivo critério, desconsiderar sua 
inscrição, sem prejuízo de outras medidas que entender 
necessárias e oportunas. 

 
2. Do Processo de Onboarding 

 
2.1. Posteriormente à realização de seu Cadastro, a equipe do programa 
Conexão fará a análise de seu perfil, e, caso este seja aprovado, o processo 
de seleção dos Consultores seguirá as seguintes fases (“Onboarding”):  
 

 
 
 

2.1.1. Por meio do aceite destes Termos, Você se declara ciente de que o 
BANCO C6 poderá, a seu exclusivo critério, desconsiderar sua inscrição, 
caso seja identificada qualquer incompatibilidade entre o seu perfil e os 
requisitos do programa Conexão, sem que nenhuma justificativa ou 
obrigação lhe seja devida em razão disto.  

 
2.2. Você se declara ciente de que cada uma das fases indicadas no item 2.1. 
é obrigatória, e seguirá, necessariamente, a ordem indicada.  
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2.3. Você reconhece que, em caso de necessidade de 
comparecimento para a realização de entrevistas e/ou treinamentos, 
os custos relacionados a tal atividade serão de sua única e exclusiva 
responsabilidade, isentando o BANCO C6 de quaisquer despesas 
porventura existentes.  
  
3. Regras para a Utilização da Plataforma 
 
3.1. Por meio do aceite aos presentes Termos, Você declara: 

 
a) Ser responsável por quaisquer consequências resultantes de sua 
utilização da Plataforma, respondendo por qualquer reivindicação que 
venha a ser apresentada ao BANCO C6, inclusive por terceiros, judicial ou 
extrajudicialmente;  
 
b) Entender ser o único responsável pelas solicitações de cadastro que 
efetuar, assumindo a responsabilidade por quaisquer riscos ou eventuais 
prejuízos a elas relacionados; 
 
c) Reconhecer que a Plataforma não deverá ser utilizada para quaisquer 
fins ilícitos, devendo ser, sob qualquer circunstância, observada a 
legislação brasileira; 
 
d) Reconhecer que não poderá ser inserido qualquer conteúdo ou material 
capaz de incorporar elementos prejudiciais na Plataforma, por quaisquer 
meios e formas capazes de impedir o seu normal funcionamento, ou de 
prejudicar os sistemas informáticos do BANCO C6 ou de terceiros; 
 
e) Estar ciente de que não receberá qualquer remuneração em virtude da 
divulgação da Plataforma ou do programa Conexão a terceiros, exceto caso 
o BANCO C6, a seu exclusivo critério, disponha de forma diversa, por 
escrito;  
 
f) Entender que, em caso de suspeita de ocorrência de fraude, seu acesso 
à Plataforma poderá ser suspenso ou bloqueado, a qualquer tempo, sem 
que nada lhe seja devido em decorrência de tal fato; e 
 
g) Estar ciente de que deverá notificar o BANCO C6, imediatamente, por 
meio do e-mail suportecomercial@c6bank.com, a respeito de qualquer uso 
não autorizado de seus dados por terceiros. 

 
4. Tratamento de Dados Pessoais 
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4.1. Ao utilizar a Plataforma, o BANCO C6 coletará e armazenará os dados 
ativamente fornecidos por Você, como, por exemplo, os dados indicados no 
item 1 destes Termos, conjuntamente com informações geradas 
automaticamente, tais como as características do dispositivo de acesso, do 
navegador, Protocolo de Internet (IP, com data e hora), informações 
acessadas, pixels, beacons, dentre outras. 
 
4.2. Os dados coletados serão utilizados para a divulgação do programa 
Conexão, captação de seu público alvo e avaliação de potenciais Consultores, 
figurando, também como meio de comunicação entre estes e o BANCO C6. 
 
4.3. Finalidades. Os dados fornecidos por Você serão utilizados pelo BANCO 
C6 para as seguintes finalidades: 
 

(i) desenvolver, manter e aperfeiçoar os recursos e funcionalidades da 
Plataforma; 
(ii) possibilitar o acesso e o uso dos recursos e funcionalidades da 
Plataforma; 
(iii) garantir a prevenção à fraude; 
(iv) averiguar a veracidade dos dados fornecidos por você; 
(v) realizar a análise de seu perfil a fim de avaliar a sua adequabilidade ao 
programa Conexão; 
(vi) analisar o desempenho da Plataforma, medir a audiência, verificar os 
seus hábitos de navegação, a forma pela qual chegou na página (por 
exemplo, através de links de outros sites, buscadores ou diretamente pelo 
endereço); 
(vii) realizar análises relacionadas à segurança da Plataforma; e 
(viii) permitir a comunicação entre Você e o BANCO C.6., inclusive 
mediante o envio e recebimento de e-mails. 

 
4.4. Os cookies são pequenos arquivos que podem ou não ser adicionados 
no seu dispositivo eletrônico, e que permitem armazenar e reconhecer dados 
da sua navegação. Você poderá desabilitar determinados cookies por meio 
das opções de configuração do seu respectivo navegador (com exceção dos 
cookies destinados a garantir sua segurança). Contudo, ao fazê-lo, Você está 
ciente de que é possível que a Plataforma não desempenhe todas as suas 
funcionalidades. 
 
4.5. Todos os dados coletados por meio da Plataforma serão armazenados 
em servidores próprios ou de terceiros, e são considerados confidenciais pelo 
BANCO C6, que se compromete a adotar todos os esforços razoáveis de 
mercado para preservar a segurança de seus sistemas na guarda de tais 
dados, tais como: 
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a) Utilização de métodos padrões de mercado para criptografar os 
dados coletados para a garantia de sua inviolabilidade; 
b) Emprego de softwares de alta tecnologia para a proteção contra o 
acesso não autorizado aos sistemas, sendo estes considerados 
ambientes controlados e de segurança; 
c) Disponibilização de acesso a locais de armazenamento de dados 
pessoais apenas a pessoas previamente autorizadas, comprometidas ao 
sigilo de tais dados, inclusive mediante a assinatura de termo de 
confidencialidade; 
d) Aplicação de mecanismos de autenticação de acesso capazes de 
individualizar o responsável pelo tratamento dos dados coletados em 
decorrência da utilização da Plataforma; e, 
e) Manutenção de inventário indicando momento, duração, identidade 
do funcionário ou do responsável pelo acesso e o arquivo objeto, com 
base nos registros de conexão e de acesso a aplicações.  

 
4.6. Você compreende, ainda, que o BANCO C6 poderá compartilhar os dados 
coletados por meio da Plataforma com terceiros, nas hipóteses relacionadas 
abaixo: 
 

a) Quando necessário às atividades do programa Conexão; 
b) Para a proteção dos interesses do BANCO C6, em caso de 
conflito, inclusive em demandas judiciais; 
c) Em caso de transações e alterações societárias envolvendo o 
BANCO C6, hipótese em que a transferência dos dados será necessária 
em virtude de obrigações regulatórias vigentes;  
d) Com o Banco Central do Brasil (“BCB”) para propiciar o 
intercâmbio de informações entre instituições financeiras a fim de 
viabilizar a rastreabilidade das operações;  
e)   Com fornecedores e instituições integrantes do conglomerado 
financeiro do BANCO C6 para a prestação dos serviços relacionados às 
funcionalidades do programa Conexão; ou, 
f)  Mediante ordem judicial ou por requerimento de autoridades 
administrativas que detenham competência legal para sua requisição. 

 
4.7. Você poderá configurar seu dispositivo de acesso (celular, computador 
etc.) de acordo com as opções do programa de navegação utilizado, de forma 
a bloquear a coleta de alguns tipos de dados e informações. No entanto, Você 
se declara ciente de que caso essa configuração seja implementada, existe a 
possibilidade de que alguns recursos oferecidos pelo programa Conexão 
deixem de funcionar corretamente. 
 
5. Direitos em Relação ao Processamento de Dados Pessoais 
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5.1. O BANCO C6 garante a Você, no que diz respeito ao processamento de 
seus dados pessoais, os seguintes direitos: 
 

a) A confirmação da existência de tratamento de seus dados 
pessoais pelo BANCO C6;  
b) O acesso aos seus dados pessoais, coletados por meio da 
Plataforma; 
c) A correção de seus dados, caso estes estejam incompletos, 
inexatos ou desatualizados; 
d) O bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a legislação brasileira aplicável; 
e) A eliminação dos dados pessoais tratados com o seu 
consentimento, desde que não haja determinação legal para mantê-los 
registrados junto ao BANCO C6; 
f) A obtenção de informações sobre entidades públicas ou privadas 
com as quais o BANCO C6 compartilhou seus dados; e, 
g) Informações sobre a possibilidade de não fornecer o seu 
consentimento, bem como de ser informado sobre suas consequências, 
em caso de negativa.  

 
5.2. Nesse sentido, para que Você possa exercer seus direitos, basta que 
envie e-mail para o endereço suportecomercial@c6bank.com, apontando 
suas dúvidas e/ou requerimentos, sendo certo que o BANCO C6 empregará 
os melhores esforços para atendê-lo no menor tempo possível. 

 
6. Exclusão das Informações Coletadas por meio da Plataforma 
 
6.1. O BANCO C6 poderá excluir as informações coletadas quando: i) a 
finalidade para a qual a informação foi coletada seja alcançada ou quando os 
dados deixarem de ser necessários para o alcance desta finalidade, conforme 
descrito nestes Termos; ii) quando da revogação do consentimento, por Você, 
nos casos em que o consentimento for a base legal para o seu 
armazenamento; ou iii) mediante determinação de autoridade competente 
para tanto. 
 
6.2. Você compreende, contudo, que o BANCO C6 reserva para si o direito 
de manter armazenados todos os dados necessários ao cumprimento da 
legislação brasileira vigente, mesmo em caso de requisição de sua exclusão.  
 
7. Propriedade Intelectual 
 
7.1. Cada um dos textos, imagens, fotografias, projetos, dados, imagens, 
vídeos, ilustrações, ícones, tecnologias, links e demais conteúdos 
audiovisuais ou sonoros da Plataforma, desenhos gráficos e códigos fonte, 
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são de propriedade exclusiva do BANCO C6 ou de terceiro que tenha 
autorizado sua utilização, estando protegidos pelas leis e tratados 
internacionais, sendo vedada sua cópia, reprodução, ou qualquer outro tipo 
de utilização, ficando os infratores sujeitos às sanções civis e criminais 
correspondentes, nos termos das Leis 9.279/96, 9.609/98, 9.610/98. 
 
7.2. As marcas, os nomes comerciais ou logotipos de qualquer espécie 
apresentados por meio da Plataforma são de propriedade exclusiva do BANCO 
C6 ou de terceiro que tenha permitido o seu uso, de modo que a utilização 
da Plataforma ou a realização de seu Cadastro não importa em autorização 
para que Você possa citar tais marcas, nomes comerciais e logotipos. 
 
7.3. Caso Você identifique a violação de direitos relativos à propriedade 
intelectual, poderá enviar uma denúncia por meio do e-mail 
suportecomercial@c6bank.com, para que o BANCO C6 averigue a situação 
indicada, e adote as medidas necessárias para a apuração e resolução de 
eventual irregularidade. 
 
8. Isenções de Responsabilidade 
 
8.1. Sem prejuízo das demais isenções de responsabilidade indicadas nos 
presentes Termos, Você se declara ciente de que o BANCO C6 não será 
responsável: 
 

a) Por eventuais erros e/ou inconsistências na transmissão de 
dados da rede, bem como relacionados à qualidade ou disponibilidade 
da conexão de internet, capazes de obstar o adequado recebimento de 
informações pelo BANCO C6 ou por Você; 
b) Por dados desatualizados, incompletos e/ou inverídicos 
eventualmente apresentados por meio da Plataforma; 
c) Pelo uso da Plataforma em desacordo com o disposto neste 
Termos; e 
d) Pela presença de vírus ou demais elementos prejudiciais na 
Plataforma, capazes de causar alterações em seus sistemas informáticos 
(software e hardware) ou em documentos eletrônicos armazenados em 
seus sistemas informáticos, eximindo-se o BANCO C6 de qualquer 
responsabilidade por eventuais danos e prejuízos decorrentes de 
quaisquer elementos prejudiciais inseridos por terceiros. 

 
9. Duração e Finalização do Acesso 
 
9.1. A Plataforma será disponibilizada por prazo indeterminado, sendo 
reservado ao BANCO C6 o direito de modificar, suspender ou encerrar o 
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acesso à Plataforma, a qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio, 
não cabendo qualquer indenização em razão disto. 
 
9.2. O BANCO C6 poderá também, a qualquer momento, limitar o seu acesso 
à Plataforma, sendo-lhe possível negá-lo ou suspendê-lo, em caso de suspeita 
de uso indevido ou ilícito, o que poderá motivar a exclusão de todas as 
informações fornecidas por meio desta, sem qualquer tipo de indenização ou 
compensação por conta disso. 
10. Disposições Gerais 
 
10.1. Todas as comunicações encaminhadas por Você ao BANCO C6 serão 
consideradas plenamente válidas quando realizadas por meio do SAC (Serviço 
de Atendimento ao Cliente), no telefone 08007606000 e/ou pelo e-mail 
suportecomercial@c6bank.com. 

 
10.2. Por outro lado, todas as comunicações enviadas a Você pelo BANCO C6 
serão consideradas válidas quando realizadas por meio de qualquer das 
informações de contato disponibilizadas por meio da Plataforma.  
 
10.3. Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer 
razão, venha a ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, 
não afetará a validade das demais disposições destes Termos, as quais 
permanecerão plenamente válidas e vinculantes. 
 
10.4. A falha do BANCO C6 em exigir quaisquer direitos ou disposições dos 
presentes Termos não constituirá renúncia, podendo este exercer 
regularmente o seu direito, dentro dos prazos legais. 
 
11. Legislação e Foro 

 
11.1. Estes Termos são regidos pelas leis brasileiras, inclusive eventuais 
ações decorrentes de violação dos seus termos e condições. 
 
11.2. Fica eleito o Foro do domicílio do Usuário para dirimir quaisquer 
dúvidas, questões ou litígios decorrentes dos presentes Termos, renunciando 
as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Última atualização: 01.10.2019. 
 



Central de relacionamento
8h às 19h - Segunda a sexta, exceto feriados

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais localidades
0800 660 6116

E-mail
faleconosco@c6bank.com.br

 
SAC 24h

0800 660 0060

Ouvidoria
9h às 18h - Segunda a sexta, exceto feriados

0800 660 6060

Canal de Transparência
https://transparencia.c6bank.com


