
Política de Privacidade

A INNOVATION LATAM reconhece a importância das informações dos USUÁRIOS e as
leva muito a sério. Por este motivo, elaboramos este documento (“Política de
Privacidade”) para esclarecer quais informações são coletadas dos USUÁRIOS em
nossa PLATAFORMA – https://innovationlatam.com/challenges – e de que forma
esses Dados são utilizados e tratados.

Você pode se recusar a autorizar o tratamento de seus Dados Pessoais. Destacamos,
contudo, que, caso não concorde com esta Política, não conseguirá realizar o seu
cadastro e utilizar as funcionalidades da nossa PLATAFORMA. Todavia, por favor, nos
informe a sua discordância para que possamos esclarecê-las ou melhorá-las. Este
documento é parte integrante dos nossos Termos de Uso disponíveis em , que
contém uma visão geral das funcionalidades da PLATAFORMA.

Esta Política de Privacidade se aplica quando você tem o interesse de utilizar a nossa
PLATAFORMA que envolve coleta de Dados Pessoais online e offline. O aceite da
nossa Política dar-se-á quando você, na condição de USUÁRIO, realizar o seu cadastro
em nossa PLATAFORMA e concordar em “Li e concordo com os Termos de Uso e
Política de Privacidade”, isso indicará que você está ciente e em total acordo com a
forma como utilizaremos as suas informações e os seus Dados.

Este documento foi elaborado de forma simples e acessível, justamente para que
você possa ler e entender a forma como utilizamos os seus Dados para lhe oferecer
uma experiência segura e confortável. Por isso, é necessário que você leia com
atenção os termos aqui contidos antes de tomar a decisão de começar a usar a nossa
PLATAFORMA.

A presente Política está dividida da seguinte forma para facilitar a sua compreensão:

01 Considerações Iniciais
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04 Compartilhamento de Dados

05 Por quanto tempo a INNOVATION LATAM irá armazenar os seus
Dados?

06 Quais são os direitos dos titulares de Dados?
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01 Considerações Iniciais

A INNOVATION LATAM é uma empresa privada, que licencia uma PLATAFORMA
constituída por um website, que aproxima os USUÁRIOS de EMPRESAS a fim de
fornecer o ambiente ideal para a interação entre as mesmas de forma direta e
independente. Nela os USUÁRIOS informam quais são as peculiaridades do seu
negócio e realizam a aplicação para programas oferecidos pelas EMPRESAS,
conforme regulamento próprio.

A INNOVATION LATAM é responsável apenas pelo funcionamento correto da
PLATAFORMA, sem qualquer intervenção, seja na negociação ou na efetivação do
que fora negociado entre os USUÁRIOS e EMPRESAS, não sendo a fornecedora de
quaisquer dos serviços anunciados na PLATAFORMA, ou empregador/representante
de qualquer das EMPRESAS nesta cadastrado.

02 Coleta de Dados

2.1 Quais são as fontes de Dados Pessoais?

Todos os Dados informados por você no momento do cadastro, são tratados como
confidenciais, e somente os usaremos para os fins aqui descritos e autorizados por
você, principalmente para que você possa utilizar nossa PLATAFORMA de forma
plena, visando sempre melhorar a sua experiência como USUÁRIO.

Esta Política se aplica aos Dados Pessoais que coletamos das seguintes fontes:

PLATAFORMA INNOVATION:
O USUÁRIO realizará o seu cadastro na PLATAFORMA mediante preenchimento do
formulário disponível e só terá acesso à sua conta, por meio de login e senha.

Interações com anúncios:
Interações com nossos anúncios (por exemplo, se você interage com um ou mais de
nossos anúncios em um site de um terceiro, nós podemos receber informaçõessobre
aquela interação).

2.2 Quais tipos de Dados a INNOVATION coleta?



Visitantes do SITE e/ou PLATAFORMA:
Caso você apenas acesse o nosso SITE e/ou PLATAFORMA, coletaremos seus Dados
de navegação. No caso, é inserido um “cookie” (identificador que transferimos para o
seu navegador ou dispositivo que nos permite reconhecer seu navegador ou
dispositivo e nos informa como e quando as páginas e recursos em nosso SITE e/ou
PLATAFORMA são visitados e quantas pessoas as acessam) no seu navegador por
meio do software Google Analytics, para identificar quantas vezes você retorna ao
nosso endereço.

Também usamos Cookies e Dados de navegação, como URLs (Uniform Resource
Locators) para coletar informações sobre a data e a hora da sua visita e as soluções e
informações para as quais você pesquisou e visualizou. Podemos usar cookies de
sessão (que expiram depois de fechar o navegador) e cookies persistentes (que
permanecem no seu computador até que você os exclua) para fornecer uma
experiência mais pessoal e interativa em nosso site. Os Cookies Persistentes podem
ser removidos seguindo as instruções do arquivo de ajuda do seu navegador da
Internet. Você pode optar por limitar, recusar ou desabilitar os Cookies através das
configurações do seu navegador. Contudo, ao optar por uma dessas opções, algumas
áreas do nosso site podem não funcionar corretamente, o que poderá impedir que
você se beneficie de alguns de nossos recursos.

USUÁRIOS da PLATAFORMA:
Coletamos as seguintes categorias e tipos de Dados no momento do cadastro,
mediante preenchimento do formulário disponível: Dados de pessoa física (nome
completo e telefone), Dados da pessoa jurídica (Razão Social, e-mail corporativo e o
segmento da sua empresa).

Todos esses Dados serão usados para possibilitar o seu acesso à PLATAFORMA
e efetiva utilização das suas funcionalidades, nos moldes especificados nos Termos
de Uso.

2.3 Quem é responsável pelo processamento dos seus Dados?

A responsável pelo tratamento de seus Dados é a INOVE DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO LTDA., (“INNOVATION LATAM”) inscrita no CNPJ sob o nº
28.159.459/0001-51, com sede na Rua Oscar Freire, 1775 - Cj 12 - Pinheiros, no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Contato para falar com o encarregado de Dados Pessoais: hey@innovationlatam.com

03 Tratamento de Dados



3.1 A INNOVATION LATAM adota todas as medidas necessárias para que
todas as operações, com Dados Pessoais do USUÁRIO, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração respeite as diretrizes estipuladas pela Lei LGPD nº 13.709 de 2018 (“Lei
Geral de Proteção de Dados”).

3.2 Por que tratamos os Dados?

Tratamos os Dados com o objetivo principal de possibilitar a utilização das
funcionalidades da nossa PLATAFORMA, da forma mais segura e proveitosa possível.

3.3 Para que os Dados poderão ser utilizados?
Os Dados poderão ser utilizados (“Usos Autorizados”) para os fins de:

3.3.1 Contato por meio telefônico e e-mail, para informar novidades sobre
a PLATAFORMA e os serviços oferecidos pela INNOVATION LATAM;

3.3.2 Levantamento de informações de mercado;

3.3.3 Melhoria dos produtos e serviços da INNOVATION LATAM;

3.3.4 Preparação de relatórios, métricas e outras soluções de inteligência de
negócios voltadas à personalização e aprimoramento da PLATAFORMA e serviços
oferecidos pela INNOVATION LATAM;

3.3.5 Apuração de suspeita de fraudes, violação de direitos de terceiros ou
outros atos ilícitos praticados por USUÁRIOS, investigação por terceiros prejudicados
e/ou por autoridades competentes;

3.3.6 Análise comportamental/transacional para identificação e prevenção
de situações de fraude e ameaças de segurança.

04 Compartilhamento de Dados

4.1 A utilização da nossa PLATAFORMA indica expressamente que você
concorda com todos os termos e condições contidos neste instrumento,
comprometendo-se a não informar a terceiros os seus Dados de acesso. O seuacesso
à PLATAFORMA só será possível mediante a utilização de senha de seu exclusivo
conhecimento, comprometendo-se ainda, a notificar a INNOVATION LATAM
imediatamente, por meio do canal de contato informado nesta Política, a respeito de
qualquer uso não autorizado de sua conta.



4.3 Autoriza expressamente o tratamento de seus Dados, a fim de garantir
a manutenção e o bom desempenho das funcionalidades da PLATAFORMA,
manifestando o seu completo consentimento para o compartilhamento dos Dados
coletados e tratados pela INNOVATION LATAM.

4.4 Ao seu exclusivo critério a INNOVATION LATAM poderá excluir,
inabilitar, suspender, bloquear, por tempo indeterminado, sem aviso prévio ou
contrapartida indenizatória, cadastros de USUÁRIOS que sejam considerados
ofensivos, que infrinjam os termos deste instrumento ou a legislação emvigor.,

4.5 A INNOVATION LATAM se reserva ao direito de não permitir novo
cadastro de USUÁRIOS que já tenham sido cancelados, inabilitados, bloqueados,
excluídos ou suspensos da PLATAFORMA. Não se permitirá, ainda, a criação de novos
cadastros por pessoas cujos cadastros originais tenham sido cancelados, bloqueados,
inabilitados, excluídos ou suspensos por infrações às políticas da INNOVATION LATAM
ou à legislação vigente.

05 Por quanto tempo a INNOVATION LATAMirá armazenar os seus
Dados?

5.1 Nós manteremos seus Dados Pessoais somente pelo tempo que for
necessário para cumprir com as finalidades para as quais os coletamos, inclusivepara
fins de cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais, ou requisição de
autoridades competentes.

5.2 Se você utilizar a nossa PLATAFORMA, as informações da sua conta
serão mantidas enquanto você mantiver essa conta ativa.

5.3 Os Dados Pessoais serão excluídos mediante:

a) requisição do USUÁRIO através do e-mail:
hey@innovationlatam.com;

b) quando estes não forem mais necessários para os Usos Permitidos,
salvo se houver qualquer outra razão, base legal, regulatória ou
contratual, para a sua manutenção, como:

b.i) eventual obrigação legal ou regulatória de retenção deDados
Pessoais;

b.ii) necessidade de preservação destes para resguardo de direitos;ou
b.iii) em razão de ordem judicial.

5.4 Caso você solicite a exclusão de seus Dados, o seu acesso e utilização
da PLATAFORMA será permanentemente interrompido, sendo considerada rescindida
a sua relação com a INNOVATION LATAM. Sem prejuízo, caso Sua Empresa possua
outros USUÁRIOS cadastrados, a utilização da PLATAFORMA poderá continuar
normalmente. Caso você deseje utilizar novamente a PLATAFORMA na qualidade de
USUÁRIO representante de Sua Empresa, seus Dados devem ser novamente
fornecidos, mediante seu cadastro como USUÁRIO.



5.5 Dessa forma, FICA RESERVADO À INNOVATION LATAM O DIREITO DE
ACESSAR, LER, PRESERVAR E DIVULGAR QUAISQUER DADOS NECESSÁRIOS PARA:
CUMPRIR UMA OBRIGAÇÃO LEGAL/REGULATÓRIA OU UMA ORDEM JUDICIAL EMANADA DE
AUTORIDADES COMPETENTES; FAZER CUMPRIR E APLICAR OS TERMOS DE USO FIRMADOS
COM VOCÊ; PROTEGER OS DIREITOS, PROPRIEDADE E SEGURANÇA DA INNOVATION LATAM
E/OU DE SEUS PARCEIROS, BEM COMO DE SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES,
PRESTADORES DE SERVIÇOS, COLABORADORES E USUÁRIOS.

06 Quais são os direitos dos titulares de Dados?

6.1 Você poderá optar em não divulgar seus Dados, mas saiba que alguns
desses Dados podem ser necessários para usufruir das funcionalidades que
oferecemos na PLATAFORMA. Independente disso, você sempre possuirá direitos
relativos à privacidade e a proteção dos seus Dados Pessoais, e nós além de nos
preocuparmos com a segurança desses Dados, também nos preocupamos que você
tenha acesso e conhecimento de todos os seus direitos relativos a DadosPessoais.

6.2 Os titulares de Dados Pessoais podem exercer seus direitos de
confirmação da existência de tratamento, acesso, retificação, bloqueio ou eliminação
de Dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com aLei.

6.3 Os titulares de Dados Pessoais podem, em qualquer caso, apresentar
uma reclamação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, especialmente
quando não obtiverem satisfação no exercício de seus direitos.

6.4 Cada parte se compromete a manter e tratar como confidencial e não
revelar a terceiros qualquer informação relacionada à PLATAFORMA (“Informação
Confidencial”), inclusive Dados de USUÁRIOS, segredos de negócios e outros.

07 Outras Informações

7.1 A obrigação de confidencialidade aqui prevista permanecerá vigente
enquanto perdurar o caráter de confidencialidade das informações recebidas.

7.2 As Partes se comprometem a seguir regras de privacidade, proteção
de Dados, confidencialidade ou requisitos de segurança de informações, em
conformidade com as melhores práticas e a legislação aplicável, com o objetivo de
garantir a confidencialidade e o uso adequado dos Dados, bem como a sua não
divulgação, pela presente Política de Privacidade ou pela legislação pertinente.



Em nenhuma circunstância a INNOVATION LATAM se responsabilizará por qualquer
delito, negligência, descumprimento contratual ou outra hipótese de ilícito civil ou
penal que venham a ser causados por Você, incluindo o uso não autorizado de seus
Dados, sendo sua total responsabilidade arcar com todos e quaisquer danos,
monetários ou de outra natureza, decorrentes de sua atuação indireta, direta ou
incidental, cabendo à INNOVATION LATAM o direito de regresso por tais situações.

7.3 A INNOVATION LATAM preza muito pela confiança depositada por
Você e busca sempre manter medidas de segurança técnicas, físicas e administrativas
para fornecer proteção razoável para os Dados Pessoais contra perda, mau uso,
acesso não autorizado, divulgação e alteração (como firewalls, controles de acesso e
criptografia de Dados). Ainda que a INNOVATION LATAM mantenha essas medidas
visando proteger os Dados, você deve manter em segurança sua senha e demais
informações sobre a sua conta na PLATAFORMA, bem como se utilizar apenas de
ambiente e equipamentos seguros para realizar as conexões necessárias.

7.4 A INNOVATION LATAM não possui qualquer ingerência no
estabelecimento desses termos e política. Caso você decida utilizar os serviços e
aplicações de terceiros, você o fará por sua conta e risco.

7.5 Essa Política de Privacidade é regida pelas Leis da República Federativa
do Brasil.

08 Mudanças na Política de Privacidade

8.1 Como estamos sempre buscando melhorar, a INNOVATION LATAM
poderá ajustar esta Política de Privacidade periodicamente. Desta forma,
recomendamos visitar periodicamente esta página para que você tenha
conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que
ensejem em um novo consentimento seu, nós iremos te notificar com antecedência,
de forma que, caso não concorde com os novos termos, você poderá optar por
interromper a utilização da PLATAFORMA.

8.2 Última Atualização em 20/01/2023.
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