
Política de Privacidade 
Sua privacidade é importante para a INVILLIA respeitamos sua privacidade em 
relação a qualquer informação que possamos coletar em nosso site. 

Informações que coletamos 

Dados de registro 
Quando você visita nosso site, nossos servidores podem registrar 
automaticamente os dados que são fornecidos por padrão pelo seu navegador, 
esses dados são considerados "informações não identificáveis", pois não 
identificam você pessoalmente, podem incluir o endereço IP do computador, tipo 
e versão do navegador, páginas que você visita, hora e data da sua visita, 
tempo gasto em cada página e outros detalhes. 

Também podemos coletar dados sobre o dispositivo que você está usando para 
acessar nosso site, esses dados podem incluir o tipo de dispositivo, sistema 
operacional, identificadores exclusivos de dispositivo, configurações de dispositivo 
e dados de localização geográfica. O que coletamos pode depender das 
configurações individuais do seu dispositivo e software, recomendamos que você 
verifique as políticas do fabricante do dispositivo ou fornecedor de software para 
saber quais informações nos são disponibilizadas.  

Informação pessoal 
Podemos solicitar informações pessoais, como: 

• Nome 
• e-mail 
• Perfis de mídia social 

 
Esses dados são considerados "informações de identificação", pois podem 
identificá-lo pessoalmente e solicitamos apenas informações pessoais relevantes 
para fornecer a você uma experiencia de qualidade. 

 



 

Como coletamos informações 
Coletamos informações por meios justos e legais, com seu conhecimento e 
consentimento, informamos por que estamos coletando e como será usado, você 
é livre para recusar nossa solicitação de informações, entendendo que talvez 
não possamos lhe proporcionar uma experiencia completa sem elas. 

 
Propósito  
A Invillia, como Responsável da Parte de Tratamento de Dados, lidará com 
seus dados pessoais para os seguintes propósitos: 

- Entrar em contato via e-mail sobre atualizações ou informações relacionadas 
a recursos, produtos ou serviços e atualizações, contanto que sejam necessárias 
ou razoáveis; 

- Responder a qualquer solicitação ou consulta realizada através dos canais de 
atendimento disponíveis em nossa plataforma; 

- Usar suas informações para gerar dados não identificados agregados, por 
exemplo, gerar estatísticas sobre usuários, seus trabalhos ou áreas de 
especialização, número de impressões ou cliques em um projeto específico ou 
dados demográficos do visitante. 

Uso de dados 

Podemos usar uma combinação de informações de identificação e não 
identificação para entender quem são nossos visitantes, como eles usam nossos 
serviços e como podemos melhorar sua experiência em nosso site no futuro.  

Não divulgamos publicamente os detalhes específicos dessas informações, mas 
podemos compartilhar versões agregadas e anônimas dessas informações, por 
exemplo, nos relatórios de tendências de uso do site. 

Podemos usar seus dados pessoais para entrar em contato com você sobre 
atualizações sobre nosso site e serviços, além de conteúdos comerciais que 
acreditamos ser do seu interesse.  



 
Processamento e armazenamento de dados 
As informações pessoais que coletamos são armazenadas e processadas no 
Brasil ou onde nós ou nossos parceiros, afiliados e terceiros mantemos 
instalações. Apenas transferimos dados dentro de jurisdições sujeitas às leis de 
proteção de dados que refletem nosso compromisso de proteger a privacidade 
de nossos usuários. 

Só retemos informações pessoais pelo tempo necessário para fornecer um 
serviço ou melhorar nossos serviços no futuro. Enquanto mantemos esses 
dados, nós os protegeremos de acordo com meios comercialmente aceitáveis 
para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou 
modificação não autorizados. Lembramos que nenhum método de transmissão 
ou armazenamento eletrônico seja 100% seguro e possa garantir segurança 
absoluta de dados. 

Se você solicitar que suas informações pessoais sejam excluídas ou quando 
suas informações pessoais não forem mais relevantes para nossas operações, 
nós as apagaremos de nosso sistema dentro de um prazo razoável. 

Cookies 

Utilizamos "cookies" para coletar informações sobre você e sua atividade em 
nosso site. Um cookie é um pequeno pedaço de dados que nosso site armazena 
no seu computador e o acessa cada vez que você nos visita, a fim de 
entendermos como você o utiliza, isso nos ajuda a fornecer conteúdo com base 
nas preferências que você especificou.  

Acesso de terceiros à informação 

Utilizamos serviços de terceiros para: 

• Autenticação de usuário; 
• Propaganda e promoção; 
• Marketing de conteúdo; 
• Marketing de e-mail. 

 



Esses serviços podem acessar nossos dados apenas com a finalidade de 
executar tarefas específicas, não compartilhamos nenhuma informação de 
identificação pessoal com eles sem o seu consentimento explícito e não lhes 
damos permissão para divulgar ou usar qualquer um dos nossos dados para 
qualquer outra finalidade. 

De tempos em tempos, podemos permitir acesso limitado aos nossos dados por 
consultores e agências externas com o objetivo de analisar e melhorar o serviço, 
esse acesso é permitido apenas pelo tempo necessário para executar uma 
função específica. Trabalhamos apenas com agências cujas políticas de 
privacidade estão alinhadas com as nossas. 

Recusaremos solicitações de dados governamentais e policiais se acreditarmos 
que uma solicitação é muito ampla ou não está relacionada ao seu objetivo 
declarado. No entanto, podemos cooperar se acreditarmos que as informações 
solicitadas são necessárias e apropriadas para cumprir o processo legal, proteger 
nossos próprios direitos e propriedades, proteger a segurança do público e de 
qualquer pessoa, impedir um crime ou impedir o que razoavelmente acreditam 
ser uma atividade ilegal, legalmente acionável ou antiética. 

Caso contrário, não compartilhamos ou fornecemos informações pessoais a 
terceiros e não vendemos ou alugamos suas informações pessoais a 
profissionais. 

Privacidade dos menores de 18 anos. 

Este site não visa conscientemente usuários menores de 18 anos nem coleta 
informações pessoais de crianças. Como responsável, se você acredita que seu 
filho está participando de uma atividade que envolve informações pessoais em 
nosso site, e você não recebeu uma notificação ou solicitação de consentimento, 
entre em contato conosco pelo administrativo@invillia.com. 

Limites da nossa política 

Esta política de privacidade cobre apenas a coleta e o manuseio de dados do 
invillia.com. e trabalhamos apenas com parceiros, afiliados e provedores de 
terceiros cujas políticas de privacidade estão alinhadas com as nossas, no 
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entanto, não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas práticas de 
privacidade.  

Nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós, 
esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e as políticas desses 
sites e não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas práticas de 
privacidade.  

Alterações nesta política 

Atualizaremos esta Política de Privacidade ocasionalmente e conforme exigido 
por modificações legais, regulamentares ou operacionais. Notificaremos tais 
alterações, (incluindo a data efetiva), conforme exigido por lei.  

Seus direitos e responsabilidades 

Como nosso usuário, você tem o direito de ser informado sobre como seus 
dados são coletados e usados, de saber quais dados coletamos sobre você e 
como são processados.  

Você tem o direito de corrigir e atualizar quaisquer informações pessoais sobre 
você e solicitar que essas informações sejam excluídas. Você pode alterar ou 
remover as informações da sua conta a qualquer momento. 

Você tem o direito de restringir ou opor-se ao uso de seus dados, mantendo 
o direito de usar suas informações pessoais para seus próprios fins. 

Direito de se opor: Você tem o direito de se opor ao manuseio de seus dados 
quando estes forem utilizados para fins de marketing direto ou quando o 
tratamento for encerrado devido situação pessoal, exceto quando houver legítimo 
interesse ou for necessário para o exercício ou defesa de reivindicações. 

Direito de não ser submetido a decisões personalizadas: Você tem o direito de 
não ser submetido a uma decisão exclusivamente baseada no tratamento 
automático de seus dados, incluindo perfis, com efeitos legais vinculantes ou 
que o afetem, exceto quando necessário para a execução de um contrato, 
conforme permitido pela lei ou se você autorizou expressamente. 



Navegação Anônima  

Importante destacar que você ainda tem possibilidade de navegar de forma 
anônima no Invillia.com, e assim suas ações de usuário não serão identificadas 
por cookies ou beacons. 

Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos com seus dados e informações 
pessoais e para exercer esses direitos envie um e-mail para: 

administrativo@invillia.com indicando sua (I) identidade, compartilhando seu 
nome completo e endereço de e-mail usado para registrar, um ID para 
estabelecer sua identidade e (II) o direito (ou direitos) que você está exercendo.  

O exercício de tais direitos é gratuito. 

Esta política entra em vigor em 18/12/2019. 
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