Política de privacidade

Para a B4B Ventures S.A. (doravante denominada de “B4B Ventures”), a política de privacidade e a esfera privada
dos usuários são fundamentais. A recolha e a utilização dos seus dados pessoais ocorrem exclusivamente dentro
do âmbito das disposições legais da lei de proteção de dados. Com esta política de privacidade, a B4B Ventures
informa sobre o processamento de dados pessoais nas páginas de internet (site) e campanhas de marketing online.

1. Âmbito de aplicação
Esta política de privacidade tem validade para todos as páginas de internet (sites) da B4B Ventures, com
todas as ofertas online, conteúdos, funções e serviços, por tempo indeterminado ou mesmo se forem
somente sazonais oferecidos no contexto de um evento (por exemplo, Black Friday, datas especiais).
2. Processamento de dados
Os dados pessoais são processados quando o usuário visita as nossas páginas de internet (sites) com algum
interesse, em nossas ofertas, conteúdos, funções ou serviços disponibilizados, e inseres seus dados.
Dados pessoais são informações verdadeiras de uma determinada pessoa ou de pessoas identificáveis.
Estes incluem informações que permitem tirar conclusões sobre a sua identidade, por exemplo, o nome, o
endereço, o e-mail, telefone etc. Dados estatísticos, que nós levantamos, durante uma visita as nossas
páginas de internet (sites) e que não podem ser relacionados contigo, não são abrangidos pelo conceito de
dados pessoais.
No caso de utilização de caráter meramente informativo das nossas páginas de internet (sites), ou seja,
quando não transmitem informações, não recolhemos quaisquer dados pessoais, à exceção dos dados que
o teu browser transfere para possibilitar a visita aos sites. Estes são:
Endereço de IP
Data e horário da consulta
Conteúdo das consultas (o site em si)
Status de acesso/código do status HTTP
Volume de dados respetivamente transferidos

Site de proveniência da consulta
Browser
Sistema operativo ou a respetiva interface
Idioma e versão do browser

Os dados acima são avaliados por nós no formato anonimidade, a fim de aprimorar as nossas páginas de
internet (sites) e tornar a sua utilização mais simples, bem como encontrar erros mais rapidamente e
repará-los. Além disso, os dados são usados para o controle da capacidade dos servidores, para que, em
caso de necessidade, o volume de dados correspondente possa estar disponível.
O processamento de dados é necessário para que te possas manter informado sobre as nossas ofertas,
conteúdos, funções e serviços da B4B Ventures. O processamento dos dados mencionados é necessário
para a disponibilização das nossas ofertas, conteúdos, funções e serviços. Caso contrário, não pode usar o
site como desejado.
3. Pessoa de contato
A pessoa de contato, denominada responsável pela legalidade do processamento dos seus dados pessoais
na acessão da lei de proteção de dados, é a
B4B Ventures S.A.
Rua Oscar Freire, 2250 – Garden 01, Pinheiros
CEP 05.409-011 São Paulo/SP

Para todas as dúvidas relacionadas com a proteção de dados com a B4B Ventures, pode entrar em contato
com os nossos responsáveis internos pela proteção de dados. Eles estão disponíveis no endereço postal
acima mencionado, bem como por e-mail em dpo@b4b.ventures, os responsáveis internos pela proteção
de dados estão também à disposição para comentários gerais ou dúvidas, pode entrar em contato com a
B4B Ventures.
4. Uso das Informações coletadas
As informações coletadas nas nossas páginas de internet (sites) são utilizadas da seguinte forma:
Ações de marketing de seus clientes, como prospecção (oferta a novos clientes), enriquecimento
(complementação de cadastro de clientes) e tratamento (correção de informações, por exemplo) de dados.
5. Segurança
A B4B Ventures toma todas as precauções possíveis para proteger as informações pessoais dos seus
usuários. Todas as informações sobre os nossos usuários, não apenas os dados confidenciais, estão restritas
ao ambiente de nosso sistema, Platafoor® (www.platafoor.com.br) que rege os melhores e mais modernos
sistemas de proteção de dados e criptografia, bem como medidas e políticas internas de proteção de dados
de terceiros, a fim de garantir a segurança e confidencialidade dos mesmos. Apenas os funcionários
autorizados que precisem das informações para executar uma tarefa específica têm acesso a informações
pessoais identificáveis.
6. Opt-out/Exclusão de dados
Os proprietários terão acesso aos Dados Pessoais, bem como terão a faculdade de que tais dados sejam
retificados em caso de inconsistências ou excluídos, caso assim desejem o usuário pode solicitar em nossos
canais de comunicação o não recebimento quaisquer mensagens, exclusão parcial e total dos seus dados.
As nossas páginas de internet (sites), possui um mecanismo de opt-out que permite ao usuário que utiliza
nossos serviços, mas não desejam receber qualquer e-mail e deixar seus endereços de e-mail fora da nossa
lista.
O prazo de remoção do seu endereço eletrônico da base de destinatários da B4B Ventures, é de 2 (dois)
dias úteis, quando solicitado diretamente pelo link de opt-out do E-mail Marketing e 5 (cinco) dias úteis
quando solicitado através do e-mail sac@b4b.ventures, prazos estes contados a partir da data da
solicitação comprovada.

7. Consentimento
Ao disponibilizar os seus dados através das páginas de internet (sites) da B4B Ventures, você aceita que
possamos, na qualidade de controlador dos dados, utilizá-los conforme esta Política de Privacidade.

