
Termo de Uso de Aplicativo e Política de Privacidade 

A seguir estão descritas as regras aplicáveis à utilização do aplicativo Redecoop 

Logística, disponibilizado pela Cooperativa RedeCoop em dispositivos móveis com 

sistema Android. A cooperativa tem sua sede na Rua Neif Feguri, 198, sala D, Bairro 

Jardim Califórnia, Cuiabá, MT, com inscrição no CNPJ nº 11.068.289/0001-05. 

Ao realizar o cadastro para utilização do aplicativo, o usuário se submeterá 

automaticamente às regras e condições deste termo de uso. 

O aplicativo permite uma maior aproximação entre produtores e compradores. Dentro 

desse contexto, o agricultor familiar pode cadastrar seus produtos no banco de dados, 

disponibilizando-os para venda, e, inclusive, enviando imagens reais de cada um deles. 

Por sua vez, o comprador coloca os produtos do seu interesse no carrinho de compras e 

ao final envia o pedido. 

O cadastro para uso do aplicativo é realizado no primeiro acesso do usuário, que deverá 

escolher um dos perfis disponíveis (produtor, comprador, técnico ou transporte). Para 

tanto, coletamos informações pessoais como nome, endereço, telefone, email, CPF e 

carteira de identidade. Solicitamos, ainda, o envio de uma foto. 

Será permitido um único cadastramento por usuário, devendo o acesso, visualização e 

uso do aplicativo ser feito pelo usuário em caráter pessoal e intransferível. 

A RedeCoop poderá, sem prévio aviso, bloquear e cancelar o acesso ao aplicativo 

quando verificar que o usuário praticou algum ato ou mantenha conduta que viole leis, 

contrarie as regras deste Termo de Uso ou viole os princípios da moral e dos bons 

costumes. 

Toda e qualquer ação executada ou conteúdo publicado pelo usuário durante o uso do 

aplicativo será de sua exclusiva e integral responsabilidade. 

A RedeCoop se reserva o direito de incluir, excluir ou alterar os conteúdos 

e funcionalidades do aplicativo, bem como suspendê-lo temporariamente ou cancelá-lo, 

a qualquer momento, independentemente de aviso prévio ao usuário. Da mesma forma, 

poderá modificar este Termo de Uso. 



A RedeCoop se exime de toda e qualquer responsabilidade pelos dados e prejuízos que 

possam decorrer do acesso, interceptação, eliminação, alteração, modificação ou 

eliminação, por terceiros não autorizados, dos dados do usuário durante a utilização do 

aplicativo. 

As informações solicitadas ao usuário no momento do cadastro serão utilizadas pela 

RedeCoop somente para os fins previstos neste Termo de Uso, ou seja, para a 

comercialização de produtos da agricultura familiar. 

 

 

 


