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I.

Introdução
Esta Política descreve como a INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“IP CAPITAL
PARTNERS”, ou “IP”) coleta, mantem e utiliza dados pessoais, nos termos da Lei n.º 13.709/2018 (“Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais”, ou “LGPD”). Esta Política de Privacidade se aplica aos nossos sites (incluindo
www.ip-capitalpartners.com) e ao nosso serviço de assinaturas, que inclui envio de informes, relatórios de
gestão e mensagens.
Em caso de dúvidas, comentários ou para questões relacionadas ao processamento dos seus dados pessoais,
entre em contato conosco através do e-mail faleconosco@ip-capitalpartners.com, ou telefone (21) 21040500.

II.

Coleta e uso das informações
Sempre que você visitar ou interagir com os nossos sites, a IP poderá usar uma variedade de tecnologias que
coletam informações sobre a forma como os sites são utilizados. Esses dados de uso podem incluir seu
endereço IP ou outro identificador único para o dispositivo, o tipo de navegador, sistema operacional, a
página acessada, o tempo de navegação, quantos usuários visitaram os sites e as visualizações de páginas
anteriores. Isso poderá ser utilizado para compilar estatísticas que permitam aprimorar a sua experiência de
navegação.
Caso você opte pelo recebimento de materiais elaborados pela IP, também serão coletadas as informações
fornecidas por você através de formulários de contato.
As fontes de coleta de dados classificam-se em geral de acordo com as seguintes categorias: interações
diretas, dados disponíveis ao público, dados de terceiros, interações automatizadas (protocolos de
comunicação eletrônica), cookies, cabeçalhos http, URLs incorporadas, pixels incorporados, widgets, botões
e tecnologias similares.

III.

Retenção e exclusão
A IP reterá seus dados pessoais pelo tempo que entender razoável para os fins descritos neste documento,
ou por exigência regulatória.
Encerrado o período de retenção ou quando não houver necessidade em curso para o processamento dos
seus dados pessoais, a IP excluirá ou garantirá o anonimato dos seus dados pessoais, de forma a impedir sua
reconstrução ou legibilidade.

IV.

Proteção dos dados e direitos de privacidade
Você tem os seguintes direitos relacionados à privacidade e proteção de dados:
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• Se desejar acessar, corrigir, atualizar ou solicitar a exclusão dos seus dados pessoais, você poderá fazê-lo a
qualquer tempo, basta entrar em contato conosco por meio dos canais de contato mencionados acima. Se
preferir, você também pode atualizar seu perfil e os dados pessoais relacionados sempre que desejar.
• Além disso, você pode se opor ao processamento dos seus dados pessoais, pedir para restringir o
processamento dos seus dados pessoais ou requerer a portabilidade dos seus dados pessoais entrando em
contato conosco por meio dos canais de atendimento mencionados acima.
• Você tem o direito de cancelar os comunicados de marketing que enviamos, quando desejar. Para exercer
esse direito, clique no link de cancelamento disponível nas mensagens de e-mail de marketing que enviamos
para você. Para cancelar outras formas de marketing, entre em contato conosco por meio dos canais de
atendimento mencionados acima.
• Da mesma forma, se coletamos e processamos dados pessoais com seu consentimento, você pode retirar
seu consentimento quando desejar. Retirar seu consentimento não afetará a legitimidade do processamento
realizado anteriormente à retirada, nem afetará o processamento dos dados pessoais executado com base
em processos que dispensam sua anuência.

V.

Segurança no tratamento dos dados pessoais
A IP conta com uma estrutura de cibersegurança e aplica medidas para proteger os dados pessoais de acessos
não autorizados e de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de dados.
A IP se compromete a tratar os dados pessoais do usuário com confidencialidade e toma medidas para limitar
o acesso aos dados às pessoas que precisam deste acesso para o desempenho de suas atividades.
A IP se compromete a comunicar ao usuário em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da
segurança de seus dados pessoais que possa causar alto risco para seus direitos e liberdades pessoais.

VI.

Sites de terceiros
Os canais de informação ligados à IP podem fornecer links ou a possibilidade de conexão a outros sites,
serviços, redes sociais ou aplicativos. Clicar nesses links ou permitir a conexão possibilitará a coleta e o
compartilhamento das suas informações com sites e serviços de terceiros além do nosso controle.
Recomendamos que você consulte as políticas de privacidade e os termos de uso de sites ou serviços que não
pertencem à IP, antes de fornecer a eles seus dados pessoais.

***
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