Política de Privacidade
Obrigado por acessar a APOSENTAR MELHORe nos dar a chance de
conversar sobre sua aposentadoria. Ela é muito importante para nós, tendo em
vista ser esta o primeiro contato entre a parte contratante e a contratada. Para
realizarmos o nosso trabalho da melhor maneira possível, precisaremos
recolher algumas informações pessoais. Prezamos por uma relação de
confiança com nossos usuários e frente a globalização e a velocidade de
circulação das informações, é fundamental este termo de privacidade de dados
e segurança. A política de privacidade visa mostrar de forma transparente o
procedimento de recolhimento de tais informações.Ela abrange nossas práticas
no recolhimento de dados e dos direitos do usuário de acesso, alteração e
restrição de uso desses dados por parte da APOSENTAR MELHOR.Por isso,
ao utilizar nossa plataforma, o usuário concorda com nossa política de
privacidade que é válida nos seguintes termos:

1 - DEFINIÇÕES:
AGENTES

A APOSENTAR MELHOR, preza pela clareza de sua plataforma sobretudo
nos agentes que a operam. Sendo assim, de plano ressalta-se o responsável
por gerenciar este meio eletrônico.
1) Logo o CONTROLADOR DE CONTEÚDO DA PLATAFORMAé o Sr.
Fábio Shikida Junior – CPF 421.404.126-72, ao qual também
desempenha a função de diretor técnico na equipe APOSENTAR
MELHOR – CNPJ 30.712.853/0001-17. A empresa se situa na Rua dos
Economistas, 220, Alípio de Melo, Belo Horizonte, MG - CEP: 30840-330
– Brasil.
2) Outro componente relevante da plataforma, é o CONTROLADOR DO
SERVIDOR QUE HOSPEDA A PLATAFORMA. Este controle é feito
pela: KingHost Hospedagem de Sites Ltda. Av. Cristovão Colombo,
2360/605, Floresta, Porto Alegre, RS - CEP: 90560-002 - Brasil.

3) A PLATAFORMA, também designada como site se encontra sobre o
endereço eletrônico http://aposentarmelhor.com.brtal como suas demais
páginas e subpáginas. Quem acessa o site e portanto, ao fazer uso das
ferramentas dispostas concorda com a política de privacidade é o
4) USUÁRIO, este se refere à pessoa física ou jurídica que acessa a
plataforma por qualquer meio compatível, fixo ou móvel.

2 –ASPECTO LEGAL
Nossa política de privacidade se aplica exclusivamente à essa plataforma e
respeita a leis em vigor garantindo a segurança e confidencialidade dos dados
do usuário.Os dados são tratados em concordância com aLei 13.709/2018 que
dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de
abril de 2014 e (Marco Civil da Internet) , seguida pela

Lei da Proteção de

Dados Pessoais de Outubro de 1998 (Lei nº 67/98) e de acordo com o
Regulamento (UE) 2016/ 679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Abril de 2016, relativo à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). A
Aposentar Melhor se reserva o direito de alterar esta política a qualquer
momento,

especialmente

mediante

alterações

modificações serão comunicadas ao usuário.

legislativas.

Eventuais

3 - FINALIDADE
Os dados recolhidos pela plataforma são cedidos de forma voluntária pelo
USUÁRIOquando o mesmo: 1). Realiza o cadastro na plataforma, 2). Compra o
serviço e 3). Entra em contato direto com a APOSENTAR MELHOR, através
do formulário. É relevante avisar, que o recolhimento de tais dados tem a
finalidade de atender e processar as requisições dos Usuários e não será
utilizado para nenhum outro fim se não o que requerido por ele. Caso haja a
necessidade da concessão de novas informações, a Aposentar Melhor
entrará em contato diretamente com o Usuário através dos meios
disponibilizados por ele na plataforma.

3.1 - Natureza dos dados coletados:
As informações requisitadas incluem:
•
•
•
•
•
•
•

NOME,
CPF,
E-MAIL,
TELEFONE,
ENDEREÇO,
NACIONALIDADE,
DADOS BANCÁRIOS.

3.2 - Prazo:
Os dados recolhidos são mantidos em nosso banco de dados por tempo
indefinido. Caso queria que eles sejam descartados, será necessário entrar
em contato com Aposentar Melhor através de um formulário próprio.

4. ACESSO:
Para segurança do usuário, é necessário frisar que somente a

equipe de

gestão da Aposentar Melhor tem acesso aos dados pessoais dos usuários.
Logo a partir da captação dos dados do contratante, a APOSENTAR MELHOR
é responsável por gerir os dados. Salientamos também que tais informações
pessoais nãoserão vendidas nem negociadas à terceiros, a não em caso
expresso por lei.

5. ARMAZENAMENTO:
Ressalta-se que os dados dos usuários, recolhidos pelaAPOSENTAR
MELHOR, são armazenados em servidores localizados no Brasil sob a
responsabilidade do KingHost - Hospedagem de sites. Clique aqui para ver as
Políticas do servidor.

6. DIREITOS DOS USUÁRIOS:
São direitos do usuário: acessar, corrigir, atualizar, limitar e apagar seus dados
pessoais a qualquer momento. É também direito dousuáriorequerer correção
de dados incorretos junto aAPOSENTAR MELHOR, ou solicitar a remoção de
suas informações de nosso banco de dados. Para isso, entre em contato com
sua solicitação, quando houver.

7. COOKIES:
A plataformaAPOSENTAR MELHOR utiliza cookies em algumas áreas para
facilitar a navegação. Cookies são arquivos que armazenam informações no
disco rígido ou no navegador (browser) do usuário permitindo que a plataforma
os

reconheça

e

identifique

visitas

anteriores.

O

uso

de

cookies

permite:identificação de usuários ¹, gravar preferências dos usuários² e auxiliar
o preenchimento de formulários com informações previamente registradas³.

7.1 Configuração dos cookies:
O usuário pode optar por desligar os cookies se assim desejar, mas reforçamos
que a plataforma pode ter seu desempenho prejudicado por essa ação.
Portanto, recomenda-se que procure por informações específicas sobre o
browser e sistema operacional utilizado para desabilitar o uso dos cookies.

8. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Política de Privacidade da Aposentar Melhor será atualizada conforme
necessidades legais. Assim, frente a estes termos que compõe a política de
privacidade, a APOSENTAR MELHOR saúda seu usuário e almeja realizar um
atendimento transparente no que se refere aos procedimentos e sigiloso no
trato dos dados pessoais do usuário.

