
 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A BE ON INVEST, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.320.377/0001-00, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Dr. 

Guilherme Dumont Vilares, nº 989, Jardim Londrina, CEP 05640001, doravante designada 

“BE ON INVEST”, 

APRESENTA a presente Política de Privacidade (a “Política” ou “Política de 

Privacidade”), em conformidade com a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que dispõe 

sobre a proteção de dados pessoais, a fim de informar e descrever, de modo claro e breve, as 

informações coletadas de seus usuários, a forma em que são utilizadas e as opções do usuário 

frente aos usos dessas informações.  

Última alteração: 15/10/2018 

Vigente a partir de: 15/10/2018 

 

Esta Política está subordinada ao Contrato de Prestação de Serviços (o “Contrato”) firmado 

entre a BE ON INVEST e o USUÁRIO, de modo que, caso o Contrato seja renovado, 

presume-se também renovada a presente Política, a menos que expressamente, de forma clara 

e inequívoca, por mútuo acordo, afastada sua aplicação. 

 

APLICAÇÃO DA POLÍTICA 

 

A presente Política aplica-se a qualquer usuário dos serviços da BE ON INVEST por meio do 

site da BE ON INVEST, bem como qualquer de suas plataformas digitais e instalações 

físicas.  

Esta Política também se aplica àqueles que fornecerem informações em conexão com o site 

da BE ON INVEST, para utilizar os serviços desta ou cuja informação a BE ON INVEST 

recebe em decorrência da prestação de seus serviços.  

Esta Política descreve como a BE ON INVEST coleta e utiliza informações pessoais para 

fornecimento de seus serviços. Esta política se aplica especificamente a: 

● BE ON INVEST: empresa que disponibiliza plataforma de robôs de investimento, 

bem como serviços de assistência, sempre de forma a auxiliar a utilização da 

tecnologia a favor dos seus interesses; e 

 

● USUÁRIO: qualquer pessoa que acesse ou utilize a plataforma da BE ON INVEST 

e/ou qualquer de seus serviços (você!). 

 

 

 

 

 



DADOS COLETADOS 

 

Os dados coletados do Usuário para a prestação de serviços da BE ON INVEST são: 

 

● Dados pessoais: dados fornecidos livremente pelo USUÁRIO, em qualquer das 

plataformas digitais ou instalações físicas da BE ON INVEST, que permitam a sua 

identificação (exs.: nome completo, endereço residencial, telefone). 

 

● Dados financeiros: dados fornecidos livremente pelo USUÁRIO, em qualquer das 

plataformas digitais ou instalações físicas da BE ON INVEST, que permitam a 

identificação e/ou acesso de contas e recursos financeiros. 

 

● Outros dados: dados fornecidos livremente pelo USUÁRIO, em qualquer das 

plataformas digitais ou instalações físicas da BE ON INVEST, de qualquer natureza, 

que permitam a elaboração de relatórios, demonstrativos, ou outros documentos 

informativos pela BE ON INVEST, sempre no âmbito da finalidade do Contrato. 

 

UTILIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

O tratamento dos dados coletados estará limitado ao mínimo necessário para a prestação dos 

serviços descritos no Contrato, a fim de permitir a sua adequada realização. Dentro dos 

serviços, a coleta e tratamento dos dados auxiliarão a BE ON INVEST a: 

 

 - Analisar e implantar melhorias na plataforma da Be On; 

-  Realizar e melhorar o atendimento ao cliente; 

-  Realizar comunicações e promoções segmentadas com fins mercadológicos; 

-  Desenvolver soluções mais assertivas para o público; 

-  Reportar resultados; 

- Personalizar sua experiência (suas informações nos ajudam a atender melhor as suas 

demandas); 

-  Efetuar conferências e reparos na plataforma; 

-  Montar a sua infraestrutura tecnológica para que os robôs operem; 

-  Com a sua concordância, abrir uma conta na corretora onde os robôs operam; 

- Prover advertising personalizado baseado nas suas atividades e interesses, tanto no nosso 

site como no de terceiros; 

 

 

Sob nenhuma hipótese estes dados serão utilizados em desacordo ou discrepância com a 

finalidade do Contrato e/ou dos serviços contratados pelo USUÁRIO. 

 

Sempre com a finalidade de prestação do serviço descrito no Contrato, O USUÁRIO, de 

forma livre e informada, concede seu consentimento inequívoco para que a BE ON INVEST 

acesse, utilize e armazene os dados fornecidos. 

 

USO COMPARTILHADO DE DADOS 



 

Para a efetiva prestação dos serviços aos seus USUÁRIOS, e no limite necessário para sua 

realização, a BE ON INVEST poderá realizar o uso compartilhado de dados, efetivando este 

por meio da comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados 

pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais. Nesses casos a BE ON 

INVEST declara e se compromete a exigir que os seus dados recebam tratamento e garantia 

de segurança compatível com a proteção sob esta Política de Privacidade e, especificamente 

na hipótese de transferência internacional dos dados, exigir a aplicação do regime jurídico 

brasileiro de proteção de dados pessoais ou qualquer outro compatível em termos de proteção 

ao USUÁRIO.  

 

O USUÁRIO DECLARA CONSENTIR DE FORMA LIVRE, INFORMADA E 

INEQUÍVOCA QUANTO AO USO COMPARTILHADO DE DADOS PELA BE ON 

INVEST, NOS TERMOS E EXCLUSIVAMENTE PARA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS PELOS SEUS USUÁRIOS. 

 

RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES 

 

A BE ON INVEST exige que as informações oferecidas pelo Usuário sejam verdadeiras e 

conforme os registros oficiais cadastrados em órgãos governamentais e informa que reterá 

tais informações durante todo o período de vigência do Contrato ao qual esta Política está 

subordinada.  

 

O Usuário pode solicitar a exclusão da sua conta e de seus dados pessoais coletados a 

qualquer momento por meio do endereço eletrônico: suporte@beoninvest.com.br 

 

Após tal solicitação, a BE ON INVEST excluirá as informações que não é obrigada 

legalmente a reter. É possível que a BE ON INVEST não possa excluir tais informações em 

decorrência de, por exemplo, mas não exclusivamente, alguma pendência da execução do 

Contrato. Depois que estes eventuais problemas forem resolvidos, a BE ON INVEST irá 

excluir a conta e informações do Usuário da forma como foi descrita acima.  

 

A BE ON INVEST poderá reter informações dos USUÁRIOS após a extinção do Contrato, 

desde que dentre essas informações não haja dados pessoais, mas, exclusivamente, dados 

completamente anonimizados que, com esforços razoáveis, não possam ter seu processo de 

anonimização revertido. A BE ON INVEST se compromete a resguardar a si o uso exclusivo 

desses dados, vedando o seu acesso a terceiros.  

 

Na hipótese de venda, desinvestimento ou transferência do controle da BE ON INVEST, ou 

qualquer combinação de seus produtos, serviços, ativos, ou atuação em conjunto com 

afiliadas e/ou empresas parceiras, os seus dados pessoais sob o Contrato e esta Política de 

Privacidade não poderão ser transferidos, tratados ou usados de qualquer forma em violação a 

qualquer previsão deste Termo. Ainda, você será notificado por e-mail e/ou aviso destacado 

em nosso Site sobre qualquer alteração na propriedade ou uso de suas informações pessoais, 
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bem como quaisquer escolhas que você possa ter em relação às suas informações pessoais, 

mantendo os mesmos direitos estabelecidos sob os termos da Política de Privacidade da BE 

ON INVEST vigente e por você anuídos.  

 

DIREITO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Constitui direito do titular dos dados o acesso facilitado às informações sobre o tratamento 

dos seus dados, que serão disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva. 

 

Para tanto, o titular dos dados deverá entrar em contato com a BE ON INVEST 

(suporte@beoninvest.com.br). 

 

O encarregado pelo tratamento de dados pessoais na BE ON INVEST é o João Abdalla, que 

também poderá ser contatado por j.abdalla@beoninvest.com.br. O João Abdalla será o 

responsável por coordenar as seguintes atividades, bem como o atendimento a: 

 

I - reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; 

 

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem 

tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em 

normas complementares. 

ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA 

 

Eventualmente, a BE ON INVEST realizará atualizações nesta Política. Quando isso ocorrer, 

todos os USUÁRIOS serão notificados de tais alterações via a plataforma digital da BE ON 

INVEST, ou por outros meios de fácil acesso e visualização (ex.: e-mail). Caso o USUÁRIO 

permaneça inerte após recebida a notificação, e/ou continue a utilizar os serviços descritos no 

Contrato, presume-se o consentimento a esta Política concedido em relação às atualizações. 

De qualquer forma, a BE ON INVEST sempre disponibilizará as versões anteriores da 

Política.  

 

No caso de venda, aquisição, transferência, fusão ou qualquer outra forma de reorganização 

societária, esta Política permanecerá plenamente em vigor, entendendo-se a estrutura 

societária residual ao final da operação como a BE ON INVEST para fins da presente 

Política. A BE ON INVEST se compromete, nesta hipótese, a informar o USUÁRIO dentro 

de 30 (trinta) dias após a finalização da operação. 

FORO 

Eventuais controvérsias que porventura surgirem na interpretação ou execução deste TERMO 
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DE PRIVACIDADE serão resolvidas no foro da comarca de São Paulo, por mais 

privilegiados que possam ser outros foros. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E CONSENTIMENTO 

 

AO ACEITAR O PRESENTE TERMO DE PRIVACIDADE, O USUÁRIO ACEITA 

INTEGRALMENTE, EM ACORDO COM TODO O DISPOSTO ACIMA, 

CONCEDENDO, DE FORMA LIVRE, INFORMADA E INEQUÍVOCA, SEU 

CONSENTIMENTO PARA QUE A BE ON INVEST REALIZE O TRATAMENTO 

DOS DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS DO USUÁRIO, NOS TERMOS E COM 

A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO 

PRESENTE CONTRATO E DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. 
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