
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Confira abaixo, a Política de Privacidade (“Política”), imprescindíveis para a
utilização da plataforma “O Guia Financeiro” (“Plataforma”)

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (“GUIDE LIFE”),
sociedade limitada, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.º 14.007.908/0001-31, com
sede na Rua Iguatemi, 151, 27 Andar - Itaim Bibi São Paulo – SP - CEP: 01451-011,
apresenta os termos e condições de uso da Plataforma “O Guia Financeiro”,
destinado ao público em geral, nas versões paga e gratuita

1. Esta Política de Privacidade tem por objetivo estabelecer uma relação
transparente e de confiança entre a GUIDE LIFE e o ASSINANTE, na qualidade de
usuário da Plataforma.

2. Para todos os efeitos desta Política, o conceito de ASSINANTE é o mesmo
estabelecido no Termo de Uso e Condições.

3. A presente Política é integralmente aplicável a utilização da Plataforma, bem como
regulará a forma de coleta e utilização dos dados e informações do ASSINANTE.

4. O acesso a Plataforma implicará na aceitação e concordância expressa desta
Política de Privacidade, sendo certo que no caso do não aceite ou discordância
dos termos aqui estabelecidos, o ASSINANTE deve abster-se do uso da
Plataforma, por não ostentar a condição de ASSINANTE.

5. Ao utilizar a Plataforma, o ASSINANTE disponibilizará informações pessoais,
inclusive por meio do preenchimento de cadastros e formulários em que poderão ser
coletados alguns dados como: nome, RG, CPF, endereço, telefone, profissão, estado
civil, endereço de e-mail, perfil de investidor, dentre outros, e autorizará
expressamente, de forma livre e informada, a GUIDE LIFE, a consultar em meios
públicos ou privados, coletar, utilizar, armazenar, tratar e compartilhar estas, nos
termos desta política, inclusive coletar i) o código de identificação do aparelho
utilizado, ii) sua geolocalização; iii) informações sobre o seu dispositivo, iv) hábitos
de navegação; v) páginas e aplicativos que deram origem o acesso aos sites e
aplicativos; vi) quantidade de cliques; vii) contatos cadastrados no dispositivo, e; viii)
fotos tiradas ou armazenadas na câmera do seu dispositivo .

6. Além da utilização descrita no item acima, as informações e dados poderão ser
utilizados em pesquisas a fontes disponíveis de mercado, entidades de proteção ao
crédito, ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), redes
sociais e de telefonia, mídias, websites ou qualquer outro mecanismo de pesquisa,
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não se limitando a estes. Neste ato, o ASSINANTE, também autoriza o
compartilhamento dessas informações com empresas do grupo e/ou parceiras, a fim
de possibilitar a oferta de produtos e serviços de seu interesse.

7. As informações e dados supracitados serão tratados com os mais altos padrões
de integridade, segurança, confidencialidade, rigidez e ética, sendo que, seu acesso
está restrito a funcionários autorizados para o seu uso.

8. Ao utilizar a Plataforma, o ASSINANTE declara expressamente que está ciente de
que, para cumprir a legislação em vigor e as normas emitidas pelos órgãos
reguladores e autorreguladores, a GUIDE LIFE poderá solicitar “dados pessoais
sensíveis” nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.708/2018,
redação alterada pela Lei n° 13.853/2019).

9. Ao utilizar a Plataforma o ASSINANTE manifesta estar de acordo com esta Política
de Privacidade e concede expresso consentimento, de forma livre e informada, para
a coleta, o uso, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento dos dados e
informações fornecidos.

10. A Guide, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem necessidade de
qualquer aviso prévio ou posterior a qualquer usuário ou terceiro, poderá suspender,
cancelar ou interromper o acesso aos seus sites ou aplicativos e remover, alterar
e/ou atualizar no todo ou em parte os sites ou aplicativos, bem como seus
respectivos conteúdos e/ou Política de Privacidade.

11. Esta Política de Privacidade está sujeita à legislação brasileira.

12. O ASSINANTE declara que leu, está ciente e concorda expressamente com
todas as disposições constantes nesta Política.

13. Eventuais situações não previstas nesta Política serão julgadas exclusivamente
pela GUIDE LIFE.

14. Não serão admitidos, em qualquer hipótese, terceiros que não ostentem o
conceito de ASSINANTE.

15. A anulação ou invalidação de parte desta Política ou de itens específicos, não
invalida os demais itens remanescentes.

16. A GUIDE LIFE reserva-se ao direito de aditar, inserir avisos legais e quaisquer
outras disposições, a qualquer tempo, sendo certo que eventuais modificações
poderão ser verificadas nesta Política.
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17. Para a resolução de qualquer conflito oriundo desta Política, fica, desde já, eleito
o Foro Central da Comarca de São Paulo – SP.

18. Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões relacionadas a presente
Política, o ASSINANTE poderá entrar em contato com a GUIDE LIFE através do
e-mail contato@oguiafinanceiro.com.br

São Paulo, 13 de agosto de 2021.

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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