POLÍTICA DE PRIVACIDADE – VLIV

Nós, da Vliv, estamos comprometidos em resguardar sua privacidade.
O intuito deste documento é esclarecer quais informações são
coletadas dos usuários de nossa plataforma e de que forma esses
dados são manipulados e utilizados. Para oferecer nossos serviços,
coletamos diversos dados e informações por meio de uma plataforma,
visando, sobretudo, proporcionar uma experiência cada vez melhor. A
Vliv reconhece que a sua privacidade é muito importante, portanto
tomamos todas as medidas possíveis para protegê-la. Nesse sentido,
a presente Política de Privacidade visa lhe informar como as suas
informações e dados serão coletados, usados, compartilhados e
armazenados por meio dos nossos serviços. Este documento é parte
integrante do nosso Termo de Uso, que contém uma visão geral da
nossa plataforma. Este documento foi redigido de forma simples e
acessível, justamente para que você possa ler e entender a forma
como utilizamos os seus dados para lhe oferecer uma experiência
segura e confortável no uso dos serviços que oferecemos a você.
A aceitação da nossa Política será feita quando você se cadastrar
em nossa plataforma para usufruir dos nossos serviços. Isso
indicará que você está ciente e em total acordo com a forma
como utilizaremos as suas informações e seus dados. Caso não
concorde com esta Política, por favor, não continue o seu
procedimento de registro e não use os nossos serviços. A
presente Política está dividida da seguinte forma para facilitar a sua
compreensão:
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre a coleta de dados de redes sociais
Sobre o uso de seus dados de redes sociais
Sobre o acesso aos seus dados pessoais
Mudanças na Política de Privacidade
Lei Aplicável

Qualquer dúvida em relação à nossa política de privacidade pode ser
esclarecida entrando em contato conosco. Envie um e-mail para
xxxxx@xxxxx.com.br Estamos localizados na Rua xxxxxxx, Nºxxxx,
em Belo Horizonte-MG.

1. Sobre a coleta de dados de Redes Sociais
Informações fornecidas por você – Coletamos informações de identificação
pessoal – como nome, telefone, e-mail – via preenchimento do formulário de
cadastro em nossa plataforma. Dados do Facebook – Ao utilizar sua conta no
Facebook para se integrar aos nossos serviços, poderemos coletar todos os
dados que forem disponibilizados pelo Facebook ao nosso sistema, como
informações sobre sua fanpage como número de curtidas, gênero da
audiência, idade da audiência, localização da audiência e demais dados
entregues pela API do Facebook. Dados do Instagram - Ao utilizar sua conta
do Instagram para se integrar aos nossos serviços, poderemos coletar todos
os dados que forem disponibilizados pelo Instagram ao nosso sistema, como
informações de número de seguidores, média de curtidas por conteúdo
publicado, idade média dos seguidores, gênero dos seguidores e demais
dados entregues pela API do Instagram. Dados do Youtube - Ao utilizar sua
conta do Youtube para se integrar aos nossos serviços, poderemos coletar
todos os dados que forem disponibilizados pelo youtube ao nosso sistema,
como informações de número de Inscritos, média de views por vídeo
publicado, idade média dos inscritos, gênero dos inscritos e demais dados
entregues pela API do Youtube. Dados do Twitter - Ao utilizar sua conta do
Twitter para se integrar aos nossos serviços, poderemos coletar todos os
dados que forem disponibilizados pelo Twitter ao nosso sistema, como
informações de número de seguidores, média de curtidas por Tweet
publicado, número de retweets e demais dados entregues pela API do Twitter.

2. Sobre o uso de seus dados de redes sociais
Todos os dados que coletamos são utilizados para realização de campanhas
de marketing com influenciadores, conectando seu conteúdo com marcas
interessadas em ações publicitárias através dos seus canais digitais. Para
prestar estes serviços, organizamos seus dados de redes sociais de forma
quantitativa e qualitativa, além de utilizarmos um sistema de busca
segmentada que nos permita encontrar os influenciadores digitais que se
enquadrem nas campanhas publicitárias de nossos clientes e assim
selecionarmos o time ideal para cada uma destas campanhas.
Eventualmente, poderemos utilizar dados para finalidades não previstas nesta
política de privacidade, mas estas estarão dentro das suas legítimas
expectativas. O eventual uso dos seus dados para finalidades que não
cumpram com essa prerrogativa será feito mediante sua autorização prévia. A
Vliv se reserva no direito de monitorar toda a plataforma, principalmente para
assegurar que as regras descritas em nosso Termo de Uso estão sendo
observadas, ou ainda se não há violação ou abuso das leis aplicáveis.
Portanto, a Vliv se reserva no direito de excluir determinado usuário,
independente do tipo que for, caso a presente Política não seja respeitada.

3. Sobre o acesso aos seus dados pessoais
Poderão ver suas informações pessoais apenas funcionários da Vliv, e dentre
estes, somente as pessoas com as devidas autorizações. Nenhum dado
pessoal poderá ser divulgado publicamente. Todos os seus dados são

confidenciais e qualquer usos destes estará de acordo com a presente
Política. Todas as suas informações serão, sempre que possível,
criptografadas, caso não inviabilizem o seu uso pela Vliv.

4. Mudanças na Política de Privacidade
Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma,
recomendamos visitar periodicamente esta página para que você tenha
conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes
que ensejem novas autorizações suas, publicaremos uma nova política de
privacidade. Antes de usar informações para outros fins que não os definidos
nesta Política de Privacidade, solicitaremos sua autorização.

5. Lei Aplicável
Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo
Horizonte, Minas Gerais, como o competente para dirimir quaisquer questões
porventura oriundas do presente documento, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

