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1. Introdução  
 

A Remby Consultoria e Planejamento Financeiro Ltda., sociedade empresária 

limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 

(CNPJ/ME) sob o nº 43.651.388/0001-01, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, 1435, sala 708, Savassi, 30.130-138] (a 

“Plataforma”) solicita que Você leia com atenção esta política de privacidade de dados (a 

“Política de Privacidade de Dados”) e, caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a 

Plataforma pelo e-mail: contato@remby.com.br.  

 

O principal objetivo desta Política de Privacidade de Dados é informar ao Usuário, 

de modo claro e objetivo, as regras que são adotadas pela Plataforma para o Tratamento de 

Dados Pessoais (conforme definido abaixo), em conformidade com a Legislação Aplicável 

(conforme definida abaixo). 

 

Para exercer as suas atividades, a Plataforma precisa coletar Dados Pessoais do 

Usuário (conforme definidos abaixo). Tal coleta de Dados Pessoais tem como objetivo 

possibilitar que a Plataforma possa prestar seus serviços da melhor forma possível, alinhada 

aos valores, interesses e perfis de cada Usuário.  

 

A Plataforma respeita a privacidade do Usuário e está comprometida a tomar todas 

as medidas possíveis para assegurar, de maneira razoável e dentro do que exige a Legislação 

Aplicável, a proteção dos Dados Pessoais que coleta.  

 

A Plataforma será o Controlador (conforme definido abaixo) dos Dados Pessoais no 

âmbito desta Política de Privacidade de Dados. Esta Política de Privacidade de Dados é 

periodicamente revisada para assegurar sua conformidade com a Legislação Aplicável e/ou 

exigências contratuais relevantes da Plataforma, por isso, é importante que Você acesse 

regularmente esta Política e que observe a data de atualização informada abaixo. 

 

Como condição de uso de todas as funcionalidades e acesso aos conteúdos do 

website ou à tecnologia da informação oferecidos pela Plataforma, Você declara que 

realizou a leitura completa e atenta da presente Política de Privacidade de Dados, 

estando plenamente ciente sobre o seu conteúdo, conferindo, assim, sua livre e 

expressa concordância com os termos aqui estipulados. O não aceite da presente 

Política de Privacidade de Dados implicará na impossibilidade de utilização dos 

Serviços nela oferecidos.  

 

mailto:contato@remby.com.br
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Além disso, desde já informamos que as pessoas naturais que visitam a Plataforma 

ou utilizam nossos Serviços deverão sempre ser maiores de 18 (dezoito) anos de idade. A 

Plataforma não se responsabiliza pelo acesso de menores de 18 (dezoito) anos de idade (a 

“Criança ou Adolescente”) a eventual conteúdo inapropriado contido no material 

disponibilizado em nosso website ou aplicativo. Se Você tem menos que 18 anos de idade, 

solicitamos que não utilize os Serviços, inclusive o acesso ao nosso website e 

aplicativos e às suas funcionalidades. 

 

2. Definições 
 

Os termos desta Política de Privacidade de Dados que estejam iniciados em letra 

maiúscula deverão ter os significados previstos nesta Seção 2 ou conforme sejam definidos 

ao longo desta Política de Privacidade de Dados. 

  

“Controlador” Significa o responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais, 

a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de 

Dados Pessoais, ou seja, para os fins desta Política de 

Privacidade de Dados, a própria Plataforma. 

 

“Dados Pessoais” Significa qualquer informação relacionada a uma pessoa 

natural identificada ou identificável. 

 

“Empresa Contratante” 

 

Significa a empresa que contratou a Plataforma para 

disponibilizar os Serviços ao Usuário. 

 

“Legislação Aplicável” Significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

Brasileira n° 13.709/2018 (LGPD) e alterações posteriores, 

bem como o Marco Civil da Internet n° 12.965/2014, 

Decreto n° 8.771/2016, Constituição Federal, Código Civil 

Brasileiro, Código Penal, Decreto n° 7.963/2013 e quaisquer 

outras leis e regulamentos em relação ao Tratamento de 

Dados Pessoais e privacidade aplicáveis e, se aplicável, todas 

as orientações e códigos de prática emitidos pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou outra autoridade 

de supervisão ou proteção de Dados Pessoais pertinente. 
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“Planejadores” 

 

Significa as pessoas jurídicas que prestam consultoria ou 

conduzem o acompanhamento financeiro do Usuário nas 

Plataformas sendo certo que o Planejador possui relação 

meramente contratual com o Controlador, resultante do 

cadastro do Planejador na Plataforma para a prestação de 

serviços de consultoria e planejamento financeiro, não 

havendo, portanto, qualquer relação de outra natureza entre 

a Plataforma e o Planejador (inclusive, sem limitação, de 

emprego com os empregados ou prestadores de serviços 

contratados pelos Planejadores para prestar os Serviços na 

Plataforma). 

 

“Serviços” 

 

Significa a disponibilização ao Usuário de acesso às 

Plataformas, as quais permitem acesso a programações e 

conteúdos sobre educação financeira, diagnóstico financeiro, 

planejamento financeiro pessoal, consultoria e 

acompanhamento financeiro por Planejadores, oferta de 

oportunidades e produtos financeiros, outros serviços 

relacionados a educação financeira e planejamento 

financeiro, bem como acesso a área para compra de produtos 

e serviços fornecidos por Planejadores e/ou Terceiro 

fornecedores. 

 

“Terceiro” Significa qualquer pessoa (natural ou jurídica) que não seja o 

Usuário ou a Plataforma. 

 

“Tratamento de Dados 

Pessoais” 

Significa toda operação realizada com Dados Pessoais, como 

por exemplo as que se referem à coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou 

extração. 

 

“Usuário” e “Você” (bem 

como termos correlatos) 

Significa (i) a pessoa natural que visite o site, plataforma 

eletrônica ou utilize serviços e produtos disponibilizados pela 

Plataforma; e (ii) a pessoa natural que, de algum modo, tenha 
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qualquer interação com a Plataforma, inclusive clientes e 

potenciais clientes.  

 

3. Quais são os Dados Pessoais coletados do Usuário? 
 

A Plataforma poderá conduzir o Tratamento de Dados Pessoais com relação a: (i) 

Dados Pessoais fornecidos ativamente pelo próprio Usuário; (ii) Dados Pessoais coletados 

automaticamente; e (iii) Dados Pessoais fornecidos por Terceiros.  

 

O tipo de Dados Pessoais coletados—dentre os elencados acima—dependerá do 

nível de interação do Usuário com a Plataforma. O Usuário é o único responsável por 

garantir a exatidão, clareza, relevância e atualização tempestiva dos Dados Pessoais 

fornecidos ou coletados, de acordo com a necessidade. Logo, não temos qualquer 

obrigação de investigar a veracidade dos Dados Pessoais fornecidos pelo Usuário, 

mas tão somente de atualizar nossa base de Dados Pessoais sempre que assim nos 

for solicitado expressamente pelo Usuário. 

 

Abaixo, Você encontrará uma descrição de cada um desses tipos de Dados Pessoais. 

 

(i) Dados Pessoais fornecidos ativamente e diretamente pelo Usuário: 

 

A Plataforma coleta e realiza o Tratamento de Dados Pessoais com relação a todas 

as informações inseridas ativamente pelo Usuário nas nossas Plataformas, tais como nome 

completo, filiação, estado civil, informações de cônjuge, endereço residencial, endereço 

eletrônico, número de RG, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 

da Economia (CPF/ME), telefone celular, informações bancárias e financeiras e informações 

sobre perfil de investidor, quando do preenchimento do cadastro pelo Usuário, mediante 

preenchimento de formulários da Plataforma, contratação de produtos e serviços de 

Terceiros e em chat, conversa telefônica, videoconferência ou outra forma de contato com 

os Planejadores. 

 

(ii) Dados Pessoais coletados automaticamente:  

 

A partir da navegação do Usuário, a Plataforma poderá, ainda, realizar o Tratamento 

de Dados Pessoais tendo em vista as atividades eventualmente realizadas pelo Usuário 

coletadas por meio de logs ou de cookies, que captam informações sobre a navegação do 

Usuário, inclusive diretamente do dispositivo do Usuário, de acordo com autorizações 

específicas concedidas por Você através das configurações de seu dispositivo, sistema 
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operacional ou navegador—por exemplo, as características do dispositivo de acesso, do 

navegador, IP (com data e hora), origem do IP, informações sobre cliques, páginas acessadas, 

as páginas seguintes acessadas após a saída do nosso website ou aplicativo, geolocalização, 

dados de utilização do nosso website ou aplicativo, como ações e hora da ação, ou qualquer 

termo de procura digitado nos nossos website ou aplicativo ou em referência a estes, dentre 

outros. 

 

Para entender melhor como funciona a coleta de Dados Pessoais por meio de cookies, 

acesse a nossa Política de Cookies. 

 

São incluídas na categoria de Dados Pessoais coletados automaticamente as 

gravações de áudio, texto, imagem e/ou vídeo das reuniões e sessões de consultoria que 

ocorrerem entre os Usuários, Planejadores e/ou a Plataforma.   

 

(iii) Dados Pessoais fornecidos por Terceiros: 

 

A Plataforma também coleta Dados Pessoais sobre o Usuário de forma indireta, por 

meio de Terceiros que tenham legitimidade para compartilhar os Dados Pessoais conosco. 

Tais Terceiros podem ser, a título de exemplo, a Empresa Contratante, parceiros comerciais 

da Plataforma, fornecedores, redes de publicidade, redes sociais (por exemplo, Facebook©, 

Instagram©, Twitter© e LinkedIn©), provedores de informações de pesquisa, Terceiros que 

habilitam a funcionalidade de sinalização e integração de redes sociais, ou mesmo outros 

Usuários. 

 

Para fornecer Dados Pessoais de Criança ou Adolescente, por qualquer motivo (por 

exemplo, para a contratação de seguros ou planos médicos em benefício da Criança ou 

Adolescente), Você deverá ser um dos pais ou representante legal da Criança ou Adolescente 

ou ter uma expressa determinação judicial que lhe dê poderes de representação para consentir 

com o Tratamento de Dados Pessoais da Criança ou Adolescente. O compartilhamento de 

tais Dados Pessoais da Criança ou Adolescente com a Plataforma representará seu 

consentimento expresso para o Tratamento de Dados Pessoais Criança ou Adolescente em 

questão. 

 

Os Dados Pessoais do Usuário que, voluntariamente, encaminhar mensagens por 

meio do website ou aplicativo (“Fale Conosco”) ou por redes sociais como Facebook©, 

Instagram©, LinkedIn© e Twitter©, também serão coletados pela Plataforma. Os Dados 

Pessoais serão coletados pelo administrador do website ou aplicativo e serão encaminhados 

para o nosso departamento adequado para o atendimento da informação ou solicitação 

https://www.baptista.com.br/contato/
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requerida pelo Usuário. O Usuário expressamente concorda que seus Dados Pessoais sejam 

transmitidos do administrador do website ou aplicativo para o nosso departamento 

responsável por processar a informação e apresentar a resposta ou solicitação requerida.  

 

Ressaltamos, ainda, que durante a navegação do Usuário na Plataforma, o Usuário 

poderá ser conduzido, via link, a acessar conteúdo ou serviços fornecidos por Terceiros. Tais 

Terceiros poderão coletar informações do Usuário em plataformas que adotam suas próprias 

políticas de privacidade.  

 

O Usuário reconhece e concorda que será o único responsável por acessar, tomar 

conhecimento sobre e aceitar (ou não) as políticas de privacidade contidas nas plataformas 

de Terceiros. A Plataforma não será, em nenhum tempo ou hipótese, responsável por política 

de privacidade ou conteúdo disponibilizado em quaisquer websites, aplicativos, conteúdos 

ou serviços fornecidos por Terceiros, ainda que o Usuário obtenha acesso a eles por meio de 

link disponibilizado em nosso website ou aplicativo. 

 

 

4. Por que os Dados Pessoais do Usuário são coletados e 

como são utilizados? 
 

A Plataforma poderá utilizar os Dados Pessoais do Usuário para as seguintes 

finalidades: 

 

(i) Criação da conta em nossas Plataformas: necessitamos verificar a sua 

identidade de forma a validá-lo como Usuário das nossas Plataformas e dos 

nossos Serviços (isso pode incluir verificações de crédito ou de identidade por 

Terceiros). Em outras palavras, o uso dos Dados Pessoais do Usuário é 

necessário para identificarmos quem é Você.  

 

(ii) Execução dos serviços contratados: após a abertura de conta em nossas 

Plataformas, utilizaremos os Dados Pessoais do Usuário para desempenhar os 

nossos Serviços e cumprir com as nossas obrigações, perante o Usuário e a 

Empresa Contratante (a este respeito, sugerimos que consulte nossos Termos e 

Condições Gerais de Uso pelo Usuário, disponíveis em  

https://www.remby.com.br/politica-de-privacidade/).  
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(iii) Envio de comunicados e pesquisas de satisfação: ocasionalmente, 

enviaremos ao Usuário comunicados e pesquisas de satisfação como parte do 

nosso processo de feedback do Usuário às nossas Plataformas. Trata-se de 

importante fase e iniciativa do nosso “pós-venda”, para aferirmos a qualidade 

dos serviços prestados.  

 

(iv) Análise de comportamento em nossas Plataformas e sites: as nossas 

Plataformas podem conter ferramentas de análise de dados, condução de 

pesquisas e levantamento de estatísticas. Isso nos permite verificar determinados 

comportamentos que garantem a qualidade das Plataformas, de forma a 

proporcionar a melhor experiência de utilização ao Usuário.   

 

(v) Publicidade: utilizaremos os Dados Pessoais do Usuário para o envio de 

comunicações de marketing por e-mail, telefone, ou outras formas previamente 

acordadas com o Usuário (incluindo, por exemplo, campanhas em redes sociais), 

de forma a assegurar que o Usuário estará sempre atualizado sobre os nossos 

Serviços. Você poderá consentir com este uso dos seus Dados Pessoais 

assinalando, no momento de cadastro, as opções “gostaria de receber 

oportunidades e notícias sobre os serviços da Plataforma por e-mail” e “gostaria 

de receber oportunidades e notícias sobre os serviços da Plataforma por 

aplicativos de comunicação instantânea (inclusive WhatsApp© e Telegram©) ou 

SMS”. Com o consentimento os dados pessoais não sensíveis poderão ser 

compartilhados com a ferramenta “RD Station” para gestão interna. Caso Você 

queira revogar o consentimento para que a Plataforma não faça mais o envio de 

comunicados para fins de publicidade, a revogação poderá ser realizada por meio 

da opção de cancelamento presente no rodapé dos e-mails ou através de 

contato@remby.com.br. 

 

(vi) Atendimento ao Usuário: utilizaremos os Dados Pessoais do Usuário para 

atender adequadamente suas solicitações e dúvidas direcionadas ao nosso canal 

de comunicação institucional: contato@remby.com.br. 

 

(vii) Aspectos Administrativos e Operacionais: utilizaremos os Dados Pessoais do 

Usuário também para tratar de questões administrativas e operacionais do nosso 

negócio, tais como faturamento, emissão de boletos, contato em caso de falta de 

pagamento e renovação de contratos. 
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5. Quando e com quem são compartilhados os Dados 

Pessoais do Usuário? 
 

A Plataforma não divulgará Dados Pessoais do Usuário a qualquer Terceiro, exceto:  

 

(i) para atendimento a medidas necessárias dentro dos termos das leis, regras ou 

regulações aplicáveis, inclusive no âmbito da Legislação Aplicável; 

 

(ii) para possibilitar a prestação de serviços e venda de produtos pela Plataforma de 

forma adequada; 

 

(iii) para parceiros comerciais da Plataforma que prestem serviços ou vendam 

produtos no website ou aplicativo da Plataforma; ou 

 

(iv) para a Empresa Contratante, em relatórios mensais de engajamento e métricas 

referentes à saúde financeira média dos colaboradores, de forma 

pseudoanonimizada. 

  

Observado o inciso V do Artigo 9º da LGPD, a Remby Consultoria e Planejamento 

Financeiro Ltda informa que não compartilha, vende, aluga ou divulga qualquer informação 

de seus Usuários. 

Faz-se saber que a Remby Consultoria e Planejamento Financeiro Ltda utiliza o Google 

Analytics, uma ferramenta de análise de dados da internet (web analytics), para acompanhar 

os dados de audiência do aplicativo e entender como os visitantes interagem e navegam por 

nossas páginas.   

           O Google Analytics coleta informações de forma anônima, ou seja, relata as 

tendências do site, como páginas visitadas, tempo de permanência no site, entre outras 

informações, sem identificar visitantes individuais. Portanto, os dados pessoais 

compartilhados pelo Google Analytics com a Empresa são anonimizados, nos termos do 

inciso III do Artigo 5º da LGPD. 

           Neste sentido, não se aplica a LGPD, conforme previsto no seu Artigo 12. Vale 

ressaltar que nenhuma informação pessoal, como nome, e-mail ou telefone, é recolhida pelo 

Google Analytics. Mais detalhes sobre a política de privacidade do Google Analytics pode 

ser encontrada aqui: 

http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html 

           

http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html
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O Usuário reconhece e concorda que a Plataforma não assume qualquer 

responsabilidade com relação ao Tratamento de Dados Pessoais que Terceiros com os quais 

Dados Pessoais do Usuário poderão ser compartilhados, nas situações descritas acima, 

desempenharão.  

 

6. Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais 
 

O Usuário que cadastrar seus Dados Pessoais na Plataforma (bem como nas demais 

redes sociais, como Facebook©, Instagram©, LinkedIn© e Twitter©) expressamente 

autoriza que seus Dados Pessoais sejam transferidos, disponibilizados e armazenados pelo 

nosso departamento específico para o atendimento da sua demanda ou dúvida, bem como 

sejam repassados aos Planejadores para o atendimento de demandas do Usuário e para os 

Terceiros indicados nas seções 3, 4 e 5 desta Política de Privacidade de Dados (dentre os 

quais destacamos os Terceiros nossos parceiros que possam fornecer produtos e serviços 

indicados pelo Planejador e aceitos pelo Usuário). 

 

Além disso, o Usuário reconhece e concorda que: 

 

• Periodicamente, a Plataforma poderá solicitar a atualização de seus dados de cadastro 

constante na nossa base de relacionamento, incluindo, sem limitação, as seguintes 

informações: nome, e-mail, telefone e endereço. 

 

• Eventualmente, para pesquisas de mercado, seus Dados Pessoais podem ser 

compartilhados, de forma pseudoanonimizada, com agências de pesquisa. Após a 

realização da pesquisa, seus Dados Pessoais serão descartados pela agência. 

 

• O Usuário que requerer que o retorno de suas solicitações seja realizado por 

aplicativos de comunicação instantânea (inclusive WhatsApp© e Telegram©) ou 

telefone desde já autoriza que a Plataforma o faça através do Planejador ou por 

empregados ou pessoas autorizadas pela Plataforma. 

 

• Existe a possibilidade da Plataforma ser obrigada a prestar seus Dados Pessoais a 

Terceiros se assim exigido por lei, pelo Poder Judiciário ou outro procedimento legal, 

ou se acreditarmos, de boa-fé, que a revelação seja necessária para: (a) investigar, 

impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais, suspeitas ou reais, ou para 

cooperar com investigações realizadas por órgãos públicos; (b) aplicar os nossos 

contratos; (c) investigar e nos defender contra quaisquer reivindicações ou alegações 
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de Terceiros; (d) proteger a segurança ou a integridade dos nossos serviços e 

empregados; (e) exercer ou proteger os direitos e a segurança do nosso website, redes 

sociais, dos nossos Usuários, empregados, colaboradores, parceiros, Planejadores, ou 

de outros Terceiros; ou (f) por necessidade ou conveniência, propiciar a sua melhor 

utilização e experiência no nosso website ou aplicativo.  

 

• Conforme continuamos a desenvolver os negócios da Plataforma, podemos vir a 

vender ou comprar ativos e, na hipótese de eventual fusão ou aquisição por/com 

outra empresa, seus Dados Pessoais podem vir a ser divulgadas para essa entidade.  

 

• Na hipótese de falência ou extinção da Plataforma, todos os seus Dados Pessoais 

constantes do nosso banco de dados serão consideradas um ativo de propriedade da 

Plataforma e, como tal, haverá a possibilidade de que estas sejam transferidas para 

Terceiros. 

 

• A base de dados formada por meio da coleta de Dados Pessoais dos Usuários do 

nosso website ou aplicativo é de propriedade e responsabilidade da Plataforma, sendo 

que seu uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão realizados dentro 

dos limites e propósitos dos nossos negócios, podendo, neste sentido, os Dados 

Pessoais serem disponibilizados para consulta e cedidos a fornecedores e autoridades, 

desde que obedecido ao disposto na presente Política de Privacidade de Dados. 

 

• A Plataforma poderá compartilhar seus Dados Pessoais com empresas do mesmo 

grupo econômico da Plataforma (ainda que localizadas no exterior), sempre que isso 

for necessário ou conveniente para o fornecimento de Serviços ou quando, 

legitimamente, tal compartilhamento estiver relacionado às atividades da Plataforma. 

 

O aceite desta Política de Privacidade de Dados será considerado um consentimento 

para a coleta e Tratamento de Dados Pessoais, na forma aqui descrita, e um reconhecimento 

de que tal aceite foi dado de forma livre, expressa, individual, clara, específica e legítima. 

 

Na hipótese do Usuário não conceder seu consentimento para o Tratamento 

de Dados Pessoais à Plataforma, não disponibilizaremos os Serviços ao Usuário, e o 

Usuário poderá não ter acesso a determinadas informações ou conteúdos, a critério 

exclusivo da Plataforma. 
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7. Por quanto tempo os Dados Pessoais do Usuário serão 

armazenados? 
 

A Empresa utiliza os serviços da Bubble (https://bubble.io) para armazenar e 

hospedar seu aplicativo, utilizando a infraestrutura da Amazon AWS. A Bubble trata os dados 

pessoais nos termos da GDPR, conforme previsto em sua Política de Privacidade disponível 

no site https://bubble.io/privacy . Por essa razão, a eventual transferência internacional de 

dados pessoais pela Empresa para a Bubble obedece o inciso I do artigo 33 da LGPD. 

 

Os Dados Pessoais coletados pela nossa Plataforma serão armazenados em ambiente 

seguro e controlado pelo prazo mínimo de seis meses a contar da sua coleta. Não serão 

guardados Dados Pessoais considerados excessivos em relação à finalidade para a qual foi 

dado consentimento pelos Usuários. 

 

Os Dados Pessoais coletados pela Plataforma serão armazenados em ambiente 

seguro e automaticamente descartados dos nossos cadastros após cinco anos a contar da data 

da prestação de Serviços ou do pagamento do último boleto acerca do Serviço contratado, 

neste último caso pela Empresa Contratante. 

 

Os Dados Pessoais do Usuário serão armazenados em servidores da Amazon AWS. 

 

A Plataforma toma todas as medidas necessárias para assegurar que a privacidade do 

Usuário esteja protegida, em conformidade com a Legislação Aplicável. Para tanto, tomamos 

medidas contra o acesso não autorizado aos sistemas em que são armazenados os Dados 

Pessoais. A Plataforma, ainda, avalia periodicamente suas práticas, sempre no sentido de 

melhor proteger seus Dados Pessoais e assegurar sua privacidade.  

 

Todavia, considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, o Usuário 

reconhece e concorda que a Plataforma não terá responsabilidade por eventuais danos ou 

prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões do nosso banco de dados, salvo nos casos 

em que houver comprovado dolo ou culpa. 

 

Caso Você deseje que a Plataforma não utilize mais os seus Dados Pessoais, o 

Usuário deverá enviar a solicitação ao e-mail contato@remby.com.br.  
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8. Quais são os direitos do Usuário? 
 

Em cumprimento à Legislação Aplicável, a Plataforma respeita e garante ao Usuário 

os seguintes direitos: 

 

(i) confirmar a existência do Tratamento de Dados Pessoais; 

 

(ii) acessar seus Dados Pessoais; 

 

(iii) revisar, modificar e corrigir os seus Dados Pessoais;  

 

(iv) obter informações sobre Terceiros, inclusive parceiros comerciais da 

Plataforma com os quais a Plataforma compartilhou seus Dados Pessoais; e 

 

(v) obter informações sobre a forma de Tratamento de Dados Pessoais 

conduzido pela Plataforma. 

 

Esses direitos podem ser exercidos por meio dos nossos canais de comunicação, de 

modo que o Usuário que queira exercê-los deverá enviar um e-mail para: 

contato@remby.com.br.  

 

 

9. Correção, atualização e exclusão de Dados Pessoais 
 

Conforme previsão acima, os Dados Pessoais fornecidos ou enviados à Plataforma 

são de inteira responsabilidade do Usuário. A correção, atualização ou exclusão dos Dados 

Pessoais enviados poderá ser solicitada por meio de encaminhamento de um e-mail 

contato@remby.com.br.  

 

Por meio deste mesmo e-mail, o Usuário poderá requerer a limitação do uso de seus 

Dados Pessoais, manifestar sua oposição ao uso de seus Dados Pessoais, ou solicitar a 

exclusão de seus Dados Pessoais coletados pela Plataforma. 

 

Quando exigido pela Legislação Aplicável, a Plataforma fornecerá uma cópia de 

todos os Dados Pessoais do Usuário de que realizou o Tratamento de Dados Pessoais. 
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10. Disposições Gerais 
 

A Plataforma está constantemente conduzindo iniciativas de aperfeiçoamento dos 

Serviços. Portanto, com frequência apresentará novos recursos, fará alterações em recursos 

existentes ou suspenderá ou descontinuará certos recursos das Plataformas, de modo que 

pode haver a necessidade de ajustes a esta Política de Privacidade de Dados (inclusive a 

alteração do escopo dos Serviços). Em razão disso, a Plataforma se reserva o direito de 

alterar esta Política de Privacidade de Dados a qualquer momento. 

 

Dada a possibilidade da Plataforma alterar esta Política de Privacidade de Dados, 

caberá ao Usuário periodicamente verificar nosso website e aplicativo para garantir a 

manutenção do consentimento sobre o Tratamento de Dados Pessoais na forma aqui 

descrita.  

 

As demais condições ora estabelecidas permanecerão em pleno vigor na hipótese de 

qualquer disposição desta Política de Privacidade de Dados ser considerada ilegal ou ilegítima 

por autoridade da localidade onde a Plataforma realiza o Tratamento de Dados. 

 

O uso ou acesso aos Serviços pelo Usuário após o Usuário ser notificado da alteração 

substancial representará a aceitação pelo Usuário da Política de Privacidade de Dados 

alterada. As alterações entrarão em vigor após sua publicação nas Plataformas, salvo 

disposição em contrário no documento ou notificação referente à alteração da Política de 

Privacidade de Dados ou na própria Política de Privacidade de Dados alterada. Caso o 

Usuário considere qualquer alteração da Política de Privacidade de Dados 

inaceitável, o Usuário reconhece e concorda que o único recurso do Usuário em 

relação a tal alteração será parar de usar ou acessar os Serviços e nosso website ou 

aplicativo. 

 

O Usuário reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços 

informados pelo Usuário), SMS, aplicativos de comunicação instantânea (inclusive 

WhatsApp© e Telegram©) ou qualquer outra forma digital e virtual serão consideradas como 

prova documental válida e eficaz para eventual utilização no âmbito judicial ou 

administrativo. 

 

A assinatura eletrônica será reputada como meio válido e eficaz de reconhecimento 

dos termos estabelecidos nesta Política de Privacidade de Dados. A assinatura eletrônica se 

dará por meio do aceite desta Política de Privacidade de Dados. Após a concessão do aceite 
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na forma aqui descrita, o Usuário receberá no e-mail que fornecer uma cópia integral desta 

Política de Privacidade de Dados.  

 

11. Legislação e Foro 
 

Esta Política de Privacidade de Dados será regida, interpretada e executada de acordo 

com as Leis da República Federativa do Brasil, sendo competente o foro de domicílio do 

Usuário para dirimir qualquer dúvida decorrente deste documento. 

 

* * * 


