
TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE ABRADi 

  

O presente documento tem como objetivo esclarecer quais dados e de que forma são coletados,               
armazenados e utilizados pela ABRADi, além de reforçar nosso compromisso em resguardar a             
privacidade e proteger os dados pessoais dos usuários do site.  

A página https://abradi.com.br/ é administrada por Associação Brasileira dos Agentes Digitais,           
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 12.951.213/0001-88, com sede à R. Oscar Freire 2.379 |                 
Pinheiros | São Paulo | 05409-012.  

A finalidade do nosso site é a divulgação da associação e seus associados, parceiros e               
colaboradores, além de compartilhamento de conteúdo informativo e um canal de contato com a              
associação. 

Esta Política descreve o tratamento aplicado aos dados pessoais que coletamos, os direitos dos              
titulares nos termos da Lei n.º 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), bem como,                
estabelece os termos de uso de nosso site.  

Ela se aplica a todos que se cadastrem em nossa plataforma, para utilização de nossos serviços e                 
conteúdos, de forma gratuita ou paga.  

Este documento foi redigido de forma simples e acessível, justamente para que o entendimento seja               
acessível aos usuários de maneira ampla. 

  

QUAIS DADOS SÃO COLETADOS EM NOSSO SITE E PARA QUAL FINALIDADE? 

  

Tendo em vista o objetivo de nosso site, nosso formulário de contato realiza a coleta dos dados de                  
nome, e-mail, telefone, cargo e empresa/organização e segmento, que são dados mínimos para             
permitir que seja realizada a comunicação entre o usuário do site e a ABRADi, como o envio de                  
convites para eventos e suas decorrentes comunicações para os inscritos, divulgação de benefícios,             
descontos e lançamentos de produtos e serviços relacionados à área de atuação da ABRADi, de               
abrangência nacional ou regional e conteúdos informativos advindos da ABRADi ou seus            
associados, parceiros ou colaboradores. 
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AVISO DE COOKIES 

  

“Cookies” são identificadores que transferimos para o navegador ou dispositivo do usuário que             
acessa o site, eles nos permitem reconhecer o navegador ou dispositivo e nos informam como e                
quando as páginas e recursos em nosso site são visitados e quantas pessoas os acessam. Além                
disso, os Cookies guardam informações sobre acesso e cadastros, que podem ser utilizados quando              
a pessoa visitar novamente o site, a fim de melhorar a experiência do usuário. 

Os cookies realizam a coleta de dados de modo anonimizado.  

O usuário possui autonomia para desabilitar os Cookies através das configurações do seu             
navegador. No entanto, ao fazer isso, algumas áreas do nosso site podem não funcionar              
corretamente.  

GOOGLE  

Nós utilizamos o Google Analytics e doubleclick.net em nossa página e seus cookies             
permitem a criação de anúncios baseados nos seguintes dados:  

● criar públicos de remarketing com base em informações demográficas e dados de            
interesses e de comportamento específicos, além de compartilhar essas listas com o            
Google Ads; 

● usar informações demográficas e dados de interesses nos seus relatórios do Google            
Analytics; 

● criar segmentos com base em dados de interesses e informações demográficas. 

  

COMO SÃO COMPARTILHADOS E ONDE SÃO ARMAZENADOS?  

A ABRADi não aluga, vende ou transfere dados pessoais de sua base de contatos de usuários do                 
site para nenhuma pessoa física ou jurídica.  

Os dados recebidos são apenas armazenados em servidores de terceiros que podem estar             
localizados no exterior, porém, sob nossa administração e não realizamos compartilhamento dos            
dados.  

Os parceiros que armazenam nossos dados têm como finalidade análises estatísticas e disparo de              
e-mails, sempre administrados pela ABRADi e para seu uso próprio.  

Se necessário para cumprir uma ordem judicial, proteger nossos direitos, segurança ou propriedade,             
reservamo-nos o direito de acessar, ler, preservar e divulgar quaisquer dados que acreditamos             
serem essenciais para essa finalidade.  

  



QUEM PODE ACESSAR NOSSO BANCO DE DADOS? 

  

Somente pessoas autorizadas, integrantes do quadro de funcionários ou diretoria da associação,            
que possuem acesso ao Banco de Dados e com a responsabilidade do uso adequado das               
informações, sendo que eventual descumprimento de determinações ensejará sanções ao          
respectivo indivíduo. 

  

QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS E COMO PODERÁ EXERCÊ-LOS?  

Visando a total transparência do uso de dados e dos direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção                 
de Dados, os listamos abaixo: 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em             
desconformidade com o disposto na lei; 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa,               
de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e             
industrial; 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses               
previstas em lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso               
compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da               
negativa; 

IX - revogação do consentimento. 

O usuário poderá exercer os seus direitos entrando em contato pelo e-mail: lgpd@abradi.com.br 

  

 

 



PÁGINAS DE TERCEIROS  

Através do site, a ABRADi disponibiliza conexão para websites de terceiros, os quais estão sujeitos               
a Políticas de Privacidade independentes.  

A presente Política de Privacidade de dados e Uso de cookies não se aplica a tais websites, assim                  
como não nos responsabilizamos pela forma como os dados dos usuários são tratados por parte dos                
referidos terceiros. 

CONTEÚDO DO SITE E SUA UTILIZAÇÃO  

Todo o conteúdo existente no site https://abradi.com.br/ é de propriedade da Associação Brasileira             
dos Agentes Digitais e sua reprodução – total ou parcial – para uso comercial ou editorial ou                 
republicação na internet deve ser feita de forma autorizada e obrigatoriamente citando a fonte e               
incluindo o link do site para o conteúdo original (lei 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais). 

 MUDANÇAS NOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE ABRADi  

O presente documento pode passar por atualizações e toda vez que os Termos de Uso e Política de                  
Privacidade forem materialmente alteradas, essas alterações serão válidas, eficazes e vinculantes           
após divulgação no site da ABRADi e eventual envio por e-mail para os usuários.  

É responsabilidade do usuário verificar a versão atualizada deste documento toda vez que visitar o               
site da ABRADi. 

CONTATO SOBRE USO DE DADOS E PRIVACIDADE  

A Associação Brasileira dos Agentes Digitais disponibiliza um contato específico para tratativa de 
tais assuntos, através do e-mail lgpd@abradi.com.br. 

É possível contatar a ABRADi também através dos telefones 0800.878.1212 e 11 3892.5900. 
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