POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DETALHAMENTO DO SITE

1 – Introdução
Versão: 2.0 Data: 03/11/2021
A AG Capital realiza o monitoramento contínuo da sua Política de
Privacidade, e tem como prática sua revisão, no mínimo, a cada 6 (seis)
meses. Esta versão reflete apenas o tratamento dos dados pessoais realizado
a partir do seu site. Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em
contato com nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO),
por meio do e-mail dpo@agcapital.com.br.
2 - Declaração de Privacidade
A AG Capital é parte de uma engrenagem e o cuidado com a
segurança da informação dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e
parceiros é muito importante para nós e, por isso, implementamos um
programa que visa a segurança no tratamento de dados, de acordo com a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sendo assim, garantimos a todos a
proteção, a segurança e a privacidade de seus dados pessoais.
3 – Quais tipos de dados pessoais coletamos?
A AG Capital coleta o mínimo necessário de dados pessoais para
desempenho de nossas atividades. As fontes, as categorias, a finalidade e a
base legal dos dados coletados em nosso website são estas:
3.1 – Botão redirecionado ao aplicativo WhatsApp
Fonte
Botão de redes
sociais no
rodapé geral do
site e Botão
ocasional no
canto inferior
direito.
(https://agcapital
.com.br/).

Dados Pessoais

Finalidade

Número de
telefone e
informações
disponibilizadas
pelo titular no
aplicativo
WhatsApp
(Nome e foto).

Contato com
atendentes da
empresa, para
venda de
serviços,
parcerias ou
dúvidas.

Base Legal
Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

3.2 – Hiperlink Telefone e Email
Fonte
Botão de
contato no
rodapé geral do
site e Unidades
da empresa.
(https://agcapital
.com.br/unidade
s).

Dados Pessoais
Telefone ou
Email,
disponibilizado
pelo titular no
momento do
contato.

Finalidade
Contato com
atendentes da
empresa, para
venda de
serviços,
parcerias ou
dúvidas.

Base Legal
Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

3.3 – Formulário de contato para parcerias
Fonte

Dados Pessoais

Finalidade

Base Legal

Botão “Enviar”
na página de
“Seja nosso
Parceiro”
(https://www.agc
apital.com.br/sej
a-nossoparceiro/)

Razão Social,
CNPJ, Nome
completo, Email, Telefone,
Cidade, UF e
Área de Atuação.

Contato com
atendentes da
empresa
parcerias.

Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

3.4 – Formulário de contato para envio de Currículo
Fonte

Dados Pessoais

Botão “Enviar”
na página de
Contato.
(https://www.agc
apital.com.br/va
gas/)

Nome completo,
E-mail, Área de
Interesse,
Arquivo de
Currículo e
informações
disponibilizadas
pelo titular no
arquivo de
Currículo.

Finalidade
Envio de
Currículo com
interesse em
fazer parte da
seleção de
funcionários da
empresa.

Base Legal
Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

3.5 – Formulário de contato geral
Fonte

Dados Pessoais

Botão “Enviar”
na página de
Contato.
(https://www.agc
apital.com.br/co
ntato/)

Nome completo,
E-mail, Assunto
(texto livre),
Telefone e Nome
da Empresa em
que atua.

Finalidade
Contato geral
com a empresa.

Base Legal
Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

3.6 – Formulário de liberação do eBook GFIP
Fonte

Dados Pessoais

Finalidade

Base Legal

Botão “Enviar”
na página de
Contato.
(https://www.agc
apital.com.br/reti
ficar/)

Nome completo,
E-mail e
Telefone.

Acesso ao
arquivo “eBook
como conseguir
sua GFIP na
Receita Federal”
e envio posterior
de
oportunidades
relacionadas.

Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

Finalidade

Base Legal

3.7 – Formulário de compra online
Fonte

Dados Pessoais

Botão “Finalizar
Compra” na
página de
Compras, tendo
no mínimo 1
item no carrinho.
(https://www.agc
apital.com.br/fin
alizar-compra/)

Nome completo,
CNPJ, Nome da
Empresa,
Endereço
completo,
Telefone, E-mail
e dados do
cartão de
crédito,
dependendo da
modalidade de
pagamento
escolhida.

Compra de
serviço online.
Caminho para
solicitação de
documentação
para prestação
do serviço.
Caminho para
devolução da
confirmação de
serviço feito.

Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

3.8 – Formulário inscrição em Newsletter

Fonte

Dados Pessoais

Botão “Enviar”
no popup de
inscrição de
Newsletter, que
aparece ao
tentar sair da
página.
(https://www.agc
apital.com.br/blo
g/)

Nome completo
e E-mail.

Finalidade
Enviar
novidades,
matérias
jurídicas,
previdenciárias
e/ou ofertas da
AG Capital.

Base Legal
Mediante o
fornecimento de
consentimento
pelo titular.

4 – Por quanto tempo armazenamos os dados pessoais?
Os dados pessoais armazenados pela AG Capital permanecem retidos
indefinidamente, ou até solicitação de remoção pelo titular. Campanhas de
limpeza pontuais e anuais da base de dados também podem eliminar os
dados armazenados.
Por respeitarmos o seu direito à privacidade da informação,
periodicamente, a cada 12 meses, revisamos a nossa base de dados, para
saber se as informações registradas ainda são necessárias, para o alcance da
finalidade inicialmente pretendida.
Após esse prazo, eliminamos os dados pessoais da nossa base de
dados, a não ser que, justificadamente, possam ser anonimizados, sem
prejuízo das regulamentações que tratam acerca do tema, em especial, no
que diz respeito ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador.
5 – Com quem compartilhamos seus dados pessoais?

A AG Capital compartilha informações coletadas a partir do seu site
com organizações parceiros. De forma a garantir a máxima transparência a
nossos usuários, disponibilizamos a seguir o nome dos nossos parceiros, bem
como o link para acesso às suas respectivas políticas de privacidade.
GOOGLE ANALYTICS
O Google Analytics é um serviço de web analytics que identifica padrões de
navegação em nosso site e gera relatórios a respeito destas atividades, de
forma que possamos aprimorar as atividades desempenhadas pela AG
Capital. Acesse aqui a política de privacidade do Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
PIXEL DO FACEBOOK
O Facebook Pixel é um serviço de web analytics que identifica padrões de
navegação em nosso site e gera relatórios a respeito destas atividades, de
forma que possamos aprimorar as atividades desempenhadas pela AG
Capital. Acesse aqui a política de privacidade do Facebook Pixel:
https://developers.facebook.com/docs/facebookpixel/implementation/gdpr/#need-more-informationAcesse aqui a política de dados do Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy
HUBSPOT
O Hubspot é um serviço de software para marketing de entrada, vendas e
atendimento ao cliente que identifica padrões de navegação em nosso site e
gera relatórios a respeito destas atividades, de forma que possamos
aprimorar as atividades desempenhadas pela AG Capital. Acesse aqui a
política de privacidade do Hubspot: https://legal.hubspot.com/br/privacypolicy
ACTIVECAMPAIGN
A ActiveCampaign é um serviço de software para automação da experiência
do cliente, que combina as categorias de email marketing, automação de
marketing, automação de vendas e CRM que identifica padrões de
navegação em nosso site e gera relatórios a respeito destas atividades, de
forma que possamos aprimorar as atividades desempenhadas pela AG
Capital. Acesse aqui a política de privacidade do Hubspot:
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
YOUTUBE
O Youtube coleta dados do usuário por meio de vídeos incorporados em
nossos sites, que são agregados a dados de perfil de outros serviços do

Google para exibir publicidade direcionada aos visitantes da web em uma
ampla gama de seus próprios e de outros sites. A política de privacidade do
Youtube pode ser acessada aqui:
https://policies.google.com/u/1/privacy?hl=pt
WORDPRESS
O Wordpress é uma sistema de gestão de conteúdo para internet, baseado
em PHP com banco de dados MySQL, executado em um servidor
interpretador, voltado principalmente para a criação de páginas eletrônicas e
blogs online, fundamental para a consolidação do Site da AG Capital. Sua
política de privacidade pode ser acessada aqui:
https://br.wordpress.org/about/privacy/
WOOCOMMERCE
O Woocommerce é um plugin de Wordpress utilizado para gerenciamento
de lojas online. A política de privacidade do Wocommerce pode ser acessada
aqui: https://automattic.com/privacy/
VINDI
A Vindi é uma plataforma de pagamentos do Grupo Locaweb. Os dados
coletados pela plataforma são fundamentais para efetuação de pagamentos
por Boleto e Cartão de Crédito. A política de privacidade da Vindi, Grupo
Locaweb, por ser acessada aqui: https://blog.vindi.com.br/wpcontent/uploads/2060/07/Politica-de-Privacidade-Grupo-Locawebatualizada-08.04.2021.pdf
NFEIO
A NFEio é um sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, conectada à
Vindi, para emitir notas fiscais referentes aos pagamentos de serviços
contratados no site da AG Capital. A política de privacidade da NFEio pode
ser acessada aqui: https://p.nfe.io/pt-br/pt-br/politica_de_privacidade
Além das apresentadas acima, poderá ocorrer compartilhamento com
outras organizações, que posteriormente serão acrescentadas à presente
política, desde que seja:
1. Com empresas parceiras e fornecedores, na prestação dos serviços
voltados ao titular
2. Com autoridades, entidades governamentais ou outros terceiros,
para a proteção dos interesses da AG Capital em qualquer tipo de conflito,
incluindo ações judiciais e processos administrativos.

3. Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades
administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.
Nossos Direitos: a AG Capital se reserva ao direito de fornecer
quaisquer dados pessoais do Titular a terceiros caso eles sejam solicitados
para cumprir uma obrigação legal ou uma ordem judicial.
6 – Quais cookies utilizamos no site?
Cookie é um pequeno arquivo de texto utilizado pelo nosso site,
quando visitado por um usuário, com o objetivo de permitir o
funcionamento adequado da plataforma, obter informações mais precisas e
otimizar nossas campanhas de marketing e publicidade.
Eles contêm informações sobre a sua navegação em nossas páginas e
retêm apenas informações relacionadas à suas preferências.
Assim, essa página consegue armazenar e recuperar os dados sobre
os seus hábitos de navegação, de forma a melhorar a experiência de uso, por
exemplo. É importante frisar que eles não contêm informações pessoais
específicas, como dados sensíveis ou bancários.
O seu navegador armazena os cookies no disco rígido, mas ocupam
um espaço de memória mínimo, que não afetam o desempenho do seu
computador. A maioria das informações são apagadas logo ao encerrar a
sessão, como você verá no próximo tópico.
6.1 – Quais são os tipos de cookies e suas finalidades?

Os cookies, quanto a seus proprietários, podem ser:
Cookies proprietários: são cookies definidos por nós ou por terceiros em
nosso nome
Cookies de terceiros: são cookies definidos por terceiros confiáveis em nossa
aplicação

Os cookies, quanto ao seu tempo de vida, podem ser:
Cookies de sessão ou temporários: são cookies que expiram assim que você
fecha o seu navegador, encerrando a sessão.
Cookies persistentes ou permanentes: são cookies que permanecem no
seu dispositivo durante um período determinado ou até que você os exclua.

Os cookies, quanto a sua finalidade, podem ser:
Cookies necessários: são cookies essenciais que possibilitam a navegação
em nossas aplicações e o acesso a todos os recursos; se estes, nossos serviços
podem apresentar mal desempenho ou não funcionar.

Cookies de desempenho: são cookies que otimizam a forma que nossas
aplicações funcionam, coletando informações anônimas sobre as páginas
acessadas.
Cookies de funcionalidade: são cookies que memorizam suas preferências e
escolhas (como seu nome de usuário)
Cookies de publicidade: são cookies que direcionam anúncios em função
dos seus interesses e limitam a quantidade de vezes que o anúncio aparece.
6.2 – Quais cookies utilizamos?
A AG CAPITAL utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de
uso, tornando nossas aplicações mais fáceis e personalizadas, tendo por base
suas escolhas e comportamento de navegação.
Assim, buscamos entender como você utiliza nossas aplicações e
ajustar o conteúdo para torná-lo mais relevante para você, além de lembrar
de suas preferências.
Os Cookies participam deste processo porquanto armazenam, leem e
executam os dados necessários para cumprir com o nosso objetivo.
Cookies estritamente necessários: Permitem que você navegue pelo site e
use recursos essenciais, como áreas seguras ou página de pagamento, por
exemplo. Esses cookies não guardam quaisquer informações sobre você que
possam ser usadas em ações de comunicação de produto ou serviço ou para
lembrar as páginas navegadas no site.
Cookies de desempenho: Coletam informações sobre como você usa o
nosso site, por exemplo, quais páginas você mais acessa, ou quais
apresentam erros. Esses dados são usados para melhorar nosso site e facilitar
a navegação.
Esses tipos de cookies não coletam dados que identifiquem você
pessoalmente, todas as informações reunidas por esses cookies são
coletadas de forma anônima e codificada.
Cookies de funcionalidade: São usados para fornecer serviços ou para
lembrar definições que você fez durante navegações de forma a melhorar
sua visita.
Esses cookies podem ser usados para rastrear quais produtos e vídeos foram
mostrados, para evitar repetição.
As informações coletadas por esses cookies não identificarão você
pessoalmente e nem controlarão o seu comportamento em outros sites.
Cookies de Publicidade: Estão ligados aos serviços prestados por terceiros,
por exemplo, botões de “Like” e “Compartilhar” contidos em outros sites. O
terceiro fornece esses serviços por reconhecer que você visitou nosso site,

mas de maneira nenhuma se confunde com a AG Capital em si.
Este serve também para conectarmos às redes sociais como o Facebook,
que, por seres terceiros e pelos quais não temos controle, poderão
posteriormente utilizar as informações sobre a sua visita para direcionar
publicidade de seu interesse para você em outros sites.

Cookies de Funcionalidade
Os cookies de funcionalidade registram informações sobre suas preferências e
permitem que a AG Capital ofereça conteúdo relevante e um site sob medida
para você. Esses cookies também permitem oferecer os serviços solicitados por
você anteriormente, caso você retorne ao site ou use-o de maneira contínua.
Esses cookies permitem:
• manter as configurações definidas por você, como layout, tamanho do
texto, preferências e cores;
• mostrar quando você está conectado;
• armazenar opções de acessibilidade.

Nome do Cookie

Duração

GDPR Cookie Consent
O Plugin da CookieLaw permite que as configurações de cookies
apareçam em todas as páginas e sejam gerenciadas conforme a
preferência do usuário.
Cookielawinfo-Checkbox-Necessary,
Cookielawinfo-Checkbox-Non-Necessary
para ler se os cookies podem ser colocados.

1 ano

Viewed_cookie_policy
para armazenar se uma mensagem foi
exibida.

1 ano

CookielawinfoConsent
para armazenar se uma configuração foi
escolhida.

1 ano

Cookies Essenciais
Esses cookies são essenciais para oferecer o site, os serviços disponíveis e para
utilizar alguns recursos, como o acesso a áreas protegidas. Sem esses cookies, os
serviços que você solicitou, como páginas de transações e contas com login
seguro não seriam possíveis.
Como esses cookies são essenciais para oferecer o site e os serviços disponíveis,
é possível que você não possa bloqueá-los. Contudo, você pode recusar ou

excluir os web beacons ao limpar as configurações do seu navegador, conforme
descrito abaixo.

Nome do Cookie

Duração

Hubspot
O HubSpot define uma série de cookies de rastreamento quando um
visitante acessa o site para entender melhor seu comportamento. Para
saber mais sobre os cookies do Hubspot, clique aqui:
https://knowledge.hubspot.com/pt/reports/what-cookies-does-hubspotset-in-a-visitor-s-browser
__hssc
Este cookie acompanha as sessões.
Ele é usado para determinar se é necessário
incrementar o número da sessão e os
registros de data e hora no cookie __hstc.
Ele contém o domínio, o viewCount
(incrementa cada pageView em uma
sessão) e o registro de data e hora do início
da sessão.

30 minutos

__hssrc
Sempre que a HubSpot muda a cookie da
sessão, esse cookie também está definido
para determinar se o visitante reiniciou seu
navegador.
Se esse cookie não existir quando o
HubSpot gerencia cookies, é considerado
uma nova sessão.
Ele contém o valor “1” quando presente.

Quando terminar a sessão
de navegação

__hstc
O cookie principal para rastrear visitantes.
Ele contém o domínio, o utk, o registro de
data e hora inicial (primeira visita), o último
registro de data e hora (última visita), o
registro de data e hora atual (esta visita) e o
número da sessão (incrementos para cada
sessão subsequente).

13 meses

hubspotutk
Este cookie acompanha a identidade de um
visitante. Ele é passado para a HubSpot no
envio de formulário e usado ao deduplicar
os contatos
Ele contém um GUID opaco para
representar o visitante atual.

13 meses

Cloudflare
Usamos o Cloudflare para garantir o desempenho e a infraestrutura do
nosso site. Para sabermais sobre o Cloudflare, clique
Aqui: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156Understanding-the-Cloudflare-Cookies
__cf_bm
Usado para identificar e mitigar o
tráfegoautomatizado para proteger
nosso site derobôs malintencionados

30 minutos

Cookies de Desempenho
Usamos cookies de análise/desempenho para medir o tráfego, o uso de dados e
para analisar o desempenho do site e a forma em que ele é acessado e utilizado.
Isso permite oferecer uma melhor experiência de usuário e manter, operar e
melhorar continuamente o site. Estes cookies permitem:
• entender melhor os visitantes do nosso site para que possamos melhorar
a apresentação de nosso conteúdo;
• testar diferentes ideias de design para páginas específicas, como nossa
página inicial;
• coletar dados sobre os visitantes do site, como sua localização e o
navegador que utilizam;
• determinar o número de usuário no site;
• melhorar o site medindo os erros que ocorrem; e
• conduzir pesquisas e diagnósticos para melhorar a nossa oferta de
produtos.
Nome do Cookie
Duração

Facebook
Esses cookies e pixels de rastreamento analisam atividades de navegação
para rastrear a eficiência de publicidade, personalizar públicos-alvo e
melhorar a ressegmentação de anúncios. Para saber mais sobre o
rastreamento do Facebook, clique aqui.

fr, _fbp
Usados pelo Facebook para
oferecerpublicidade personalizada, bem
como orastreamento de usuários quando
configuradoem sites de terceiros com um
plugin social doFacebook.

Nome do Cookie

90 dias

Duração

Google Analytics
Usamos o Google Analytics para rastrear o comportamento dos usuários
no nosso site, o que nos ajuda a entender melhor como o site é usado.
_ga
_gid
Usado para distinguir usuários pelo
GoogleAnalytics.

Nome do Cookie

2 anos
24 horas

Duração

Google Adsense
Usamos o Google Adsense para rastrear o comportamento dos usuários no
nosso site, o que nos ajuda a entender melhor como o site é usado.
_gat_gtag_UA_*_1
Usado para armazenar e acompanhar
conversões

_gcl_au
Usado para Marketing e Acompanhamento

1 hora

Persistente

Cookies de Segmentação
Autorizamos outras empresas, inclusive empresas de publicidade, a instalar
cookies no nosso site. Esses cookies permitem às empresas distinguir e rastrear
sua atividade em diversos sites para que possam exibir anúncios relevantes para
você e registrar suas atividades para exibir anúncios que considerem relevantes
para você enquanto você navega pela internet.
Os cookies também permitem que a AG Capital e outras empresas saibam se
você visualizou um anúncio ou um tipo de anúncio e há quanto tempo você
visualizou o anúncio pela última vez. Esse dado é usado com fins de limitação de
frequência, para ajudar a personalizar os anúncios que você vê e para medir a

eficiência dos anúncios. Podemos utilizar informações de um dispositivo para
ajudar a personalizar sua experiência em outro dispositivo.

Nome do Cookie

Duração

ActiveCampaign
Este cookie permite que a ActiveCampaign guarde informação de
interações com o site. Para saber mais, clique aqui.
Prism_*
Usado para guardar e acompanhar
Interações

Nome do Cookie

2 anos

Duração

Google DoubleClick
Estes cookies permitem que o Google exiba publicidade segmentada e
realize análises. Para saber mais sobre o Google DoubleClick, clique
aqui.
IDE
Usado para exibir publicidade segmentada.

13 meses (Europa), 2 anos
(outros lugares)

Nome do Cookie

Duração

Youtube
Estes cookies permitem que o YouTube exiba publicidade e realize análises
baseadas em comportamento. Para saber mais sobre o YouTube, clique
aqui.
VISITOR_INFO_LIVE
Usado como ID único para lembrar suas
preferências e outras informações como o
idioma de preferência e quantos resultados
de busca você prefere visualizar em cada
página.
YSC
Usado pelo YouTube para lembrar os dados
inseridos pelo usuário e associar as ações do
usuário.

6.3 – Gerenciamento de cookies

6 meses

Sessão

A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Apesar da
maioria dos navegadores estar inicialmente configurada para aceitar cookies
de forma automática, você pode rever suas permissões a qualquer tempo, de
forma a bloqueá-los, aceitá-los ou ativar notificações para quando alguns
cookies forem enviados ao seu dispositivo.
Atualmente, na primeira vez que você acessa nossas aplicações, será
requerida a sua concordância com a instalação destes. Apenas após a sua
aceitação eles serão ativados.
Para tanto, utilizamos um sistema de banner de consentimento nas
páginas da AG CAPITAL. Dessa maneira, não apenas solicitamos sua
concordância, mas também informamos que a navegação continuada em
nossos sites será entendida como consentimento.
Como já dito, você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo,
alterar as permissões, bloquear ou recusar os Cookies. Você também pode
configurá-los caso a caso. Todavia, a revogação do consentimento de
determinados Cookies pode inviabilizar o funcionamento correto de alguns
recursos da plataforma.
Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente
nas configurações do navegador, na área de gestão de Cookies.
Normalmente as configurações para desativar os cookies estão
presentes nas “opções” ou o menu “Preferências” do seu navegador. Para
saber melhor consulte as opções de ajuda de seu navegador. Abaixo você
encontrará alguns links para os navegadores mais conhecidos:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari Web e iOS
Microsoft Edge
Lembre-se de que se você bloquear cookies estritamente necessários
em nosso site, não poderemos garantir o correto funcionamento de todas as
funcionalidades e talvez você não consiga acessar determinadas áreas e/ou
páginas.
Os cookies praticados pelo site www.agcapital.com.br são seguros e
necessários a boa utilização das ferramentas e opções oferecidas pelo site.
Caso você opte por não os aceitar e/ou executá-los eventualmente o

comportamento de algumas destas ferramentas e alguns dos dispositivos
oferecidos poderão ter suas funções comprometidas durante a sua visita.
7 – Direitos do Titular
Nós estamos comprometidos com o cumprimento dos direitos dos
titulares de dados pessoais, os quais estão previstos no art. 18 da LGPD.
Abaixo estão listados esses direitos:
Seus Direitos

Explicação

Confirmação e Acesso

Você pode solicitar a AG Capital a confirmação
sobre a existência de tratamento dos seus Dados
Pessoais para que, em caso positivo, você possa
acessá-los, inclusive por meio de solicitação de
cópias dos registros que temos sobre você.

Correção

Você pode solicitar a correção dos seus Dados
Pessoais caso estejam incompletos, inexatos ou
desatualizados

Você pode solicitar (a) a anonimização dos seus
Dados Pessoais, de forma que eles não possam
mais ser relacionados a você e, portanto, deixem
de ser Dados Pessoais; (b) o bloqueio dos seus
Anonimização,
Dados Pessoais, suspendendo temporariamente
bloqueio ou eliminação a sua possibilidade de os tratarmos para certas
finalidades; e (c) a eliminação dos seus Dados
Pessoais, caso em que serão apagados todos os
seus Dados Pessoais sem possibilidade de
reversão.

Portabilidade

Você pode solicitar que a AG Capital forneça os
seus Dados Pessoais em formato estruturado e
interoperável visando à sua transferência para
um terceiro, desde que essa transferência não
viole a propriedade intelectual ou segredo de
negócios da Empresa.

Informações sobre o
Compartilhamento

Você tem o direito de saber quais são as
entidades públicas e privadas com as quais a AG
Capital realiza uso compartilhado dos seus
Dados Pessoais.
Manteremos, no item “compartilhamento de
dados" dessa Política, uma indicação das nossas
relações com terceiros que podem envolver o
compartilhamento de Dados Pessoais. Em todo
caso, se você tiver dúvidas ou quiser mais
detalhes, você tem o direito de nos solicitar essas
informações. A depender do caso, podemos
limitar as informações fornecidas a você caso sua
divulgação possa violar a propriedade intelectual
ou segredo de negócios da AG Capital.

Informação sobre a
possibilidade de não
consentir

Você tem o direito de receber informações claras
e completas sobre a possibilidade e as
consequências de não fornecer consentimento,
quando ele for solicitado pela AG Capital. O seu
consentimento, quando necessário, deve ser livre
e informado.
Portanto, sempre que pedirmos seu
consentimento, você será livre para negá-lo –
nesses casos, é possível que alguns serviços não
possam ser prestados.

Revogação do
Consentimento

Caso você tenha consentido com alguma
finalidade de tratamento dos seus Dados
Pessoais, você pode sempre optar por retirar o
seu consentimento. No entanto, isso não afetará
a legalidade de qualquer Tratamento realizado
anteriormente à revogação. Se você retirar o seu
consentimento, é possível que fiquemos
impossibilitados de lhe prestar certos serviços,
mas iremos avisá-lo quando isso ocorrer.

Oposição

A lei autoriza o tratamento de Dados Pessoais
mesmo sem o seu consentimento ou um
contrato conosco. Nessas situações, somente
trataremos seus Dados Pessoais se tivermos
motivos legítimos para tanto. Caso você não
concorde com alguma finalidade de tratamento
dos seus Dados Pessoais, você poderá apresentar
oposição, solicitando a sua interrupção.

Para exercer seus direitos basta, a qualquer momento e de forma
gratuita, preencher este formulário ou encaminhar um email para
dpo@agcapital.com.br.

8 – Segurança da Informação
A AG Capital procura seguir as melhores práticas e recomendações do
mercado relacionadas à segurança da informação. Por essa razão buscamos
adotar medidas técnicas e administrativas para a proteção de seus dados
pessoais.
Para tanto, nos comprometemos com as seguintes diretrizes:
 Garantia de que a Segurança da informação esteja alinhada ao nosso
modelo de negócio, sendo tratada como área estratégica;
 Assegurar o cumprimento de nossas obrigações legais, para atender
aos requisitos regulamentares e contratuais pertinentes às nossas
atividades, relacionadas à segurança e privacidade de dados;
 Garantir a prevenção de incidentes de Segurança da Informação e a
continuidade do negócio;
 Garantir segurança e privacidade no tratamento dos dados pessoais
de todas as partes interessadas;
 Tomar medidas disciplinares apropriadas para fazer cumprir as
responsabilidades de privacidade de nossos colaboradores;
 Assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso às nossas
instalações, às informações e aos sistemas de informação;
 Conscientizar colaboradores e parceiros de eventuais consequências
pela violação de privacidade ou de políticas de segurança;
 Assegurar o treinamento contínuo e atualizado nas políticas e nos
procedimentos de segurança da informação e privacidade,
enfatizando as obrigações dos colaboradores pela segurança da
informação e privacidade;
 Registrar, analisar, investigar e tratar os incidentes de segurança da
informação e privacidade, criando mecanismos de prevenção para
evitar a sua ocorrência.
9 – Dúvidas
Para mais informações, pedimos a gentileza de entrar em contato
com nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), por
meio do e-mail dpo@agcapital.com.br.
Nome: Tiago T. Godinho – Sócio e Diretor Comercial
Endereço: Av. Trompowsky, 354, 9º andar, Centro Executivo Ferreira
Lima. Florianópolis, SC. Centro – CEP: 88015-300
10 – Atualizações
Como estamos sempre buscando melhorar os nossos serviços e a
forma como operamos, esta Política de Privacidade pode passar por

atualizações para refletir as melhorias realizadas. Desta forma,
recomendamos a visita periódica desta página para que você tenha
conhecimento sobre as modificações efetivadas.
11 – Disposições Finais?
Para a AG CAPITAL, a privacidade e confiança são fundamentais para a
nossa relação com você. Estamos sempre nos atualizando para manter os
mais altos padrões de segurança

Assim, reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Cookies a
qualquer tempo. As mudanças entrarão em vigor logo após a publicação.
Ao continuar a navegação nas nossas aplicações após essa mudança
se tornar eficaz, você concorda com elas. Aconselhamos que você sempre
verifique esta Política, bem como a nossa Política de Privacidade.
Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies, entre em contato
por aqui.

