PRIVACIDADE - SITE DO OURINVEST
1. OBJETIVO
Apresentar o modo como é realizada a coleta, o tratamento e a armazenagem dos dados cadastrados pelos
investidores interessados por meio do site institucional do Ourinvest (www.ourinvest.com.br).
2. ABRANGÊNCIA
Grupo Ourinvest (“Ourinvest”).
3. VIGÊNCIA
Entra em vigor na data da sua publicação.
4. DEFINIÇÕES
i.

COOKIE: Pequenos arquivos de texto que os sites colocam no disco rígido do seu computador
quando você os visita pela primeira vez. Esses podem ajudá-lo a ser mais eficiente, guardando
preferencias e nomes de usuário, por exemplo.

5. PROCESSOS
Apresentar os procedimentos necessários para coleta, tratamento e armazenagem dos dados cadastrados.
Para obter mais informações sobre produtos, é necessária a concordância quanto aos termos desta norma
de privacidade e o cadastramento de alguns dados pessoais. Em seguida, um assessor de investimento ou
comercial de câmbio realizará o contato mediante e-mail ou telefone fornecidos.
Esta Norma poderá ser alterada/atualizada por motivos operacionais. Nesse caso, a nova Norma de
privacidade será disponibilizada no site acima mencionado. É indicado o frequente acompanhamento dos
comunicados publicados no site.
5.1

DADOS CADASTRAIS SOLICITADOS
Haverá casos em que objetivando garantir maior segurança, serão solicitadas informações adicionais
bem como a coleta de alguns dados do computador ou dispositivo de acesso do usuário (endereço
IP, navegador usado e páginas acessadas). Essas informações serão utilizadas para verificar a
identidade e endereço do usuário, para desta forma gerenciar eventuais riscos. Esse é um
procedimento padrão da web, não oferece, portanto, nenhum risco à segurança quanto à divulgação
dos dados cadastrados.

5.2

VERACIDADE DOS DADOS CADASTRADOS
Os clientes interessados nos produtos disponibilizados no site do Ourinvest deverão fornecer
informações verídicas, responsabilizando-se pelo conteúdo dos dados cadastrados.

5.3

SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS CADASTRADOS
Todos os dados cadastrados são armazenados e protegidos mediante medidas processuais de
proteção física e eletrônica, dispositivos de segurança e criptografia de dados.
O acesso às informações pessoais e ao sistema de armazenamento dessas informações é
controlado por pessoas qualificadas e autorizadas.
Em nenhuma hipótese, os dados cadastrados serão comercializados.
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5.4

UTILIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRADOS
A finalidade principal dos dados cadastrados é fornecer um meio de contato direto e rápido entre o
Ourinvest e o investidor interessado, garantindo assim um atendimento seguro, eficiente e
personalizado.
Os dados cadastrados poderão ser utilizados para disponibilizar informações sobre novos produtos
do Ourinvest. Lembrando que é possível a desconstituição do cadastro, a qualquer momento,
conforme será apresentado no item ‘desconstituição do cadastro’.

5.5

COMPARTILHAMENTO DOS DADOS CADASTRADOS
A menos que o Ourinvest tenha determinação legal ou judicial, as informações dos usuários jamais
serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram
coletadas.

5.6

DESCONSTITUIÇÃO DO CADASTRO

5.7

Caso o usuário não tenha mais interesse em manter um cadastro junto ao Ourinvest ou em receber
e-mails sobre os produtos, deverá solicitar a desconstituição de seu cadastro mediante e-mail para
fc.fundos@ourinvest.com.br no qual o usuário deverá informar que não possui mais interesse em
manter o cadastro anteriormente realizado ou por meio do Fale Conosco no canal de Atendimento
de nosso website.
UTILIZAÇÃO DOS COOKIES
No site do Ourinvest é utilizada a tecnologia de cookies cujo objetivo é facilitar a navegação,
deixando-a mais ágil e possibilitando o registro das preferências dos usuários que acessam o site.
Os cookies são textos que não oferecem riscos à segurança das informações pessoais fornecidas.
Os usuários poderão configurar seu computador, para que os cookies sejam bloqueados pelo
navegador utilizado ou configurar notificação de aviso antes que qualquer registro de preferência
ocorra.

5.8

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DOS DIREITOS AUTORAIS
O nome, a marca e o conteúdo disponibilizados no site de titularidade do Ourinvest são exclusivos,
não podendo ser utilizados por terceiros sem prévia concordância por escrito do Ourinvest, sob pena
de responsabilidade civil e criminal.

5.9

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES
Alguns produtos apresentados no site do Ourinvest poderão remeter a sites de outras empresas ou
instituições não vinculadas ao Ourinvest. Nesses casos, não há responsabilidade por parte do
Ourinvest quanto ao conteúdo apresentado por essas instituições.

5.10

DÚVIDAS, INFORMAÇÕES OU RECLAMAÇÕES QUANTO A PRODUTOS E ATENDIMENTO
DISPONIBILIZADOS
Em caso de dúvidas ou solicitação de informações acerca dos produtos disponibilizados no site, o
investidor interessado poderá contatar à área competente, através do e-mail
fc.fundos@ourinvest.com.br ou por meio do Fale Conosco no canal de Atendimento de nosso
website.

Declaramos que a presente é cópia fiel da Norma Interna sobre Privacidade do Site do Ourinvest,
aprovada pela área de Inovação em 26/12.2017.
NI.12.01 – Privacidade – Site do Ourinvest – V01 de 26/12/2017

