Política de privacidade
Esta Política de Privacidade (“Política de Privacidade” ou “Política”) foi desenvolvida
pela PROSPECTIVA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.156.392/0001-33, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201,
Bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05.426-100 (doravante, em conjunto
com suas afiliadas e subsidiárias, denominada “Prospectiva”) com o objetivo de
informar e esclarecer ao Usuário as regras gerais de coleta, uso, armazenamento,
tratamento, proteção, compartilhamento e exclusão de Dados Pessoais relacionados à
utilização do site da Prospectiva disponível por meio da URL www.prospectiva.com
(“Site”). Os termos não definidos nesta Política têm o significado atribuído nos Termos e
Condições de Uso disponível no Site.
1.

DADOS PESSOAIS COLETADOS PELA PROSPECTIVA

1.1.

Cadastro para recebimento da Newsletter: A Prospectiva recebe e armazena o

endereço de e-mail fornecido pelo Usuário ao se cadastrar para recebimento da
Newsletter, conforme informado na Cláusula 3 dos Termos e Condições de Uso do Site.

1.2.

Dados de Navegação: A Prospectiva poderá, ainda, coletar informações de

navegação automaticamente tais como endereço do protocolo de internet (IP) usado
para conectar o computador do Usuário à internet, localização geográfica, tipo de
navegador, data, horário e duração da navegação e logs.

2.

FINALIDADE DO USO DOS DADOS PESSOAIS

2.1.

Cadastro para recebimento da Newsletter: O endereço de e-mail coletado será

utilizado com a finalidade de envio de boletim informativo periódico com novidades e
atualizações sobre temas de interesse tratados no Site, incluindo material publicitário
da Prospectiva. Além disso, a Prospectiva poderá utilizar os endereços de e-mail para o
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desenvolvimento de negócios junto a potenciais clientes, incluindo, sem se limitar a,
agendamento de reuniões e envio de propostas comerciais.

2.2.

Dados de Navegação: Essas informações poderão ser utilizadas pela Prospectiva

para entender e analisar tendências, administrar o Site, avaliar o comportamento dos
Usuários e obter informações geográficas sobre os Usuários de maneira geral. A
Prospectiva poderá, ainda, utilizar estas informações para fins de segurança e melhorias
no Site, bem como para serviços de marketing e publicidade.

2.3.

O tratamento de Dados Pessoais para finalidades não previstas nesta Política de

Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao Usuário, sendo que, em
qualquer caso, os direitos e obrigações aqui previstos permanecerão aplicáveis.
3.

TEMPO DE ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

3.1.

A Prospectiva armazena Dados Pessoais durante o período necessário para as

finalidades para as quais os dados foram coletados e para as finalidades previstas nos
Termos e nesta Política de Privacidade, respeitando o período de retenção de dados
determinado pela legislação aplicável.
3.2.

O Usuário poderá a qualquer tempo solicitar a eliminação de seus Dados

Pessoais, mediante envio de e-mail para: privacidade@prospectiva.com.
4.

FORMA DE ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA

4.1.

Os Dados Pessoais serão armazenados em ambientes operacionais que utilizam

padrões de segurança razoáveis para prevenir a ocorrência de danos, bem como evitar
acesso não autorizado aos dados. Na hipótese de falhas, vírus e/ou invasões do banco de
dados da Prospectiva (“Incidente de Segurança”), a Prospectiva notificará os Usuários
e tomará as medidas cabíveis, conforme Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).
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4.2.

A Prospectiva se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizacionais

aptas a proteger os Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.
5.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

5.1.

O Usuário reconhece e concorda ao dar o consentimento para o tratamento de

seus Dados Pessoais que a Prospectiva poderá realizar a transferência internacional de
dados, nos termos da LGPD, para fornecimento das funcionalidades disponíveis no Site.
6.

DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

6.1.

O Usuário, titular dos Dados Pessoais, a qualquer momento, e de forma gratuita,

poderá exercer os seguintes direitos:
a. Acesso: ao optar por exercer o direito de acesso, o Usuário visualizará os dados

que a Prospectiva trata a seu respeito, podendo acessá-los.
b. Portabilidade: ao optar por exercer o direito de portabilidade, o Usuário receberá

um relatório dos Dados Pessoais que a Prospectiva trata a seu respeito para
compartilhar com o terceiro que desejar.
c. Retificação/Atualização: Os Dados Pessoais do Usuário devem ser exatos e serão

retificados e/ou atualizados sempre que necessário, de maneira que os dados
inexatos sejam apagados ou retificados quando possível.
d. Explicação: o Usuário poderá optar por receber informações sobre a origem, a

finalidade e a forma de tratamento dos dados, bem como eventual
compartilhamento com terceiros.
e. Eliminação, anonimização e bloqueio: o Usuário poderá solicitar a eliminação,

anonimização ou bloqueio de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na LGPD.
f.

Revogação do consentimento: o Usuário poderá obter explicações sobre o
consentimento (anuência dada para coleta e tratamento de seus dados) e revogálo.
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g. Preferências para recebimento de Newsletter: o Usuário poderá exercer o direito

de continuar ou não recebendo boletins informativos, comunicações de
campanhas promocionais e/ou ofertas de produtos e serviços da Prospectiva.
6.2.

Para exercer quaisquer destes direitos, o Usuário deverá entrar em contato com

a Prospectiva por meio do e-mail privacidade@prospectiva.com.
6.3.

É de responsabilidade exclusiva do Usuário inserir somente informações

verdadeiras no Site.
7.

CONSENTIMENTO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

7.1.

Ao acessar e utilizar o Site, o Usuário está consentindo com a presente Política de

Privacidade.
7.2.

O Usuário tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, não

comprometendo a licitude do tratamento de seus Dados Pessoais antes da retirada. A
retirada do consentimento poderá ser feita pelo e-mail: privacidade@prospectiva.com
ou por correspondência a ser enviada ao seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 201, cj. 91, CEP: Ed. Tomie Ohtake, CEP 05426-100, São Paulo/SP.
8.

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

8.1.

A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em

20 de maio de 2021.
8.2.

A Prospectiva se reserva no direto de modificar a presente Política de Privacidade

a qualquer tempo, mantendo-a atualizada e disponível no Site www.prospectiva.com. O
Usuário deverá realizar a leitura periódica e integral da presente Política de Privacidade.
Caso discorde de alguma das modificações, o Usuário deverá comunicar à Prospectiva,
imediatamente, a sua discordância com a referida atualização, indicar a revogação do
consentimento ao tratamento dos Dados Pessoais e solicitar a eliminação de tais dados.
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9.

DIREITO APLICÁVEL E FORO

9.1.

Este instrumento, e quaisquer obrigações de natureza extracontratual

resultantes do presente ou a ele referentes, serão regidos, interpretados e cumpridos em
conformidade com a Legislação Brasileira (excluindo quaisquer conflitos de leis, regras
ou princípios que possam referir tal interpretação às leis de outra jurisdição), e o
presente será tratado em todos os aspectos como um contrato formalizado sob essa
jurisdição.
9.2.

Os eventuais litígios deverão ser apresentados ao foro da comarca de São

Paulo/SP.
***
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