Políticas de dados e segurança da Intuit
Nossa gestão de dados é baseada em um princípio fundamental,
de que os dados são dos nossos clientes e não nossos. Sem
permissão explícita, nós não vendemos, publicamos ou
compartilhamos dados confiados a nós que possam identificar um
cliente específico ou qualquer pessoa em particular.
• A Intuit está comprometida em proteger a privacidade de todos que visitam nossos sites
ou usam nossos produtos e serviços.
• Divulgamos dados somente ao governo ou a órgãos públicos de execução da lei com o
consentimento do cliente ou conforme exigido pela lei ou regulamentação, como em
casos de ordem judicial.

Nossas medidas de segurança de dados incluem:
• Medidas de segurança avançadas e reconhecidas no setor.
• QuickBooks Online é um produto VeriSign Secured. VeriSign® é a principal autoridade de
certificação em SSL (Secure Sockets Layer).
• Login protegido por senha, servidores protegidos por firewall e a mesma tecnologia de
criptografia usada pelas principais intuições bancárias do mundo (SSL de 128 bits).
Seguimos as regulamentações vigentes no Brasil no que se refere a coleta, armazenamento
e manutenção de dados pessoais, nos termos da Política de Privacidade da Intuit. Além
disso, conforme especificado nos nossos Termos de Serviço, você é responsável por todos
os materiais, dados e informações pessoais que compartilhar através de nossos produtos
incluindo, mas não se limitando a, informações fornecidas às autoridades fiscais através de
nossos sistemas, bem como responsável por manter e apresentar quaisquer documentações
que possam ser solicitadas pela autoridade fiscal. Nada mudou efetivamente em relação às
suas obrigações fiscais com a chegada da nuvem. Seus direitos e responsabilidades são os
mesmos que sempre foram.
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