
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE – CATALÓGO SENIORTECH 

1. Informação coletada por AGING2.0SP / ATIVEN 
 
Informações de contato (por exemplo, endereço de email). 

Você pode nos fornecer suas informações de contato tanto ao usar nossos serviços, um 
formulário ou nosso site, interagir com nossa equipe de suporte e mentores, ou responder a um de 
nossos próprios questionários. 
 
Dados de questionários, formulários e inscrições. 

Armazenamos os dados de seus questionários, formulários e inscrições (perguntas e respostas) 
e fornecemos ferramentas de análise que podem ser usadas com esses dados. 
 
Como usaremos as informações coletadas 

Processamos seus dados pessoais com seu consentimento ou para: 
 

 Cumprir com nossa responsabilidade de organizar o Catalógo Seniortech 

 Buscar interesses legítimos da ATIVEN Envelhecimento Ativo: melhorar a experiência do 
serviço, desenvolver recursos, produtos e serviços, vender o catalogo tech, dilvugar o trabalho 
dos inscritos entre investidores 

 Processamos suas informações pessoais nas categorias de dados a seguir para nossos 
interesses legítimos descritos em detalhes nesta Política de Privacidade.  

 
Nós nos comprometemos em garantir que estabeleceremos limites claros em cada um desses usos a fim 
de que sua privacidade seja respeitada e que somente as informações necessárias para atingir esses 
objetivos legítimos sejam usadas. Nossa principal meta é melhorar nossos serviços e garantir que eles e 
nossas mensagens sejam relevantes para todos os nossos usuários, garantindo também que as 
informações pessoais de todos os usuários sejam respeitadas e protegidas. 
 
Informações de contato 

Usamos informações de contato para responder a suas consultas, enviar informações como 
parte dos serviços e enviar informações de marketing (enquanto você não cancelar o recebimento 
delas). 
 
Usos de serviços e de marketing. 

Criação de perfil. Combinamos informações que temos sobre você com informações obtidas de 
fontes externas para criar um perfil de usuário. Ele nos ajuda a tornar nossas ações de vendas e de 
marketing mais relevantes para você e a personalizar e melhorar sua experiência do serviço. 
 
Para gerenciar nossos serviços, também usaremos internamente suas informações e dados 
exclusivamente para as seguintes finalidades: 
 

 Executar nossos contratos, se aplicável. 

 Evitar atividades potencialmente ilegais. 

 Encontrar e impedir atividades indesejadas ou abusivas. Por exemplo, temos sistemas 
automatizados que verificam o conteúdo em busca de atividades de phishing, spam e fraude. 

 
 
2. Compartilhamento de Dados 

Não compartilhamos suas informações nem seus dados com terceiros, exceto nas seguintes 
circunstâncias limitadas, ou seja, para nos ajudar a fornecer alguns aspectos de nossos serviços, usamos 
nossas afiliadas e nossos principais parceiros de confiança. Formamos parcerias com terceiros 
principalmente para: 
 

 facilitar o envio de questionários aos respondentes pelos coletores por email; 

 fornecer e nos ajudar a acompanhar nosso conteúdo de marketing e de publicidade; 



 

 

 ajudar-nos a acompanhar as métricas de sucesso de conversão do catálogo; 

 otimziar contatos de investidores e aceleradoras, sendo neste caso, repassado apenas seu 
email e rede social, demais dados serão mantidos em sigilo 

 
Celebramos termos de confidencialidade e de processamento de dados com os parceiros para 

garantir que eles cumpram com altos níveis de confidencialidade e práticas recomendadas nos padrões 
de privacidade e segurança. Além disso, revisamos regularmente esses padrões e práticas. 
 
3. Segurança de Menores de Idade 

Nossos serviços não são destinados e não devem ser utilizados por menores de idade. 
"Menores de idade" são pessoas com até 13 anos (ou mais se permitido pelas leis do país de residência 
da pessoa em questão) 
 
4. Mudanças na Política de Privacidade 

Ocasionalmente, podemos fazer alterações nesta Política de Privacidade. Identificaremos as 
alterações feitas nesta página. Em circunstâncias nas quais uma alteração mude significativamente a 
forma de coletarmos ou usarmos suas informações ou dados pessoais, enviaremos um aviso sobre ela a 
todos os nossos titulares de conta. 
 
5. Seus Direitos 

Todos tem direitos de (i) saber se nós detemos informações pessoais suas, (ii) acessar suas 
informações pessoais detidas por nós e (iii) solicitar correção, atualização ou exclusão delas em 
circunstâncias adequadas. Alguns desses direitos podem estar sujeitos a algumas exceções ou 
limitações. Responderemos a sua solicitação de exercício desses direitos em um prazo razoável (e, em 
todos os casos, em até 30 dias após o recebimento dela). 
 
Seus direitos: 
 

 Acesso a dados 

 Restrição de processamento 

 Retificação 

 Exclusão (esquecimento) 

 Objeção ao processamento 

 Revogação de consentimento 
 
6. Exercício de seus direitos 
Nossas informações de contato para consultas de privacidade 
 
7. Ordem de apresentação das Startups no Catálogo 
 Fica reservado o direito ao AGING 2.0SP / ATIVEN de pré-determinar a ordem de exibição das 
startups inscritas, sabendo-se que haverá destaque para as startups constantes nas categorias do 
Startup Search-2019, conforme: Vencedoras; Finalistas e Promissoras.  
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