POLÍTICA DE PRIVACIDADE GRUPO PERFIL
Ao acessar os sites ou contratar quaisquer serviços do Grupo Perfil, como o serviço de assinaturas, o
usuário aceita e concorda em outorgar o direito de uso dos dados coletados e compartilhados de
acordo com as condições a seguir expostas. Este documento tem por finalidade estabelecer os
parâmetros utilizados para tratamento de dados de nossos usuários, sempre respeitando os limites da
legislação vigente.
O Grupo Perfil é constituído pela empresa PERFIL INTERNACIONAL S.A, inscrita no CNPJ nº
05.681.107/0001-66, e todas as empresas integrantes, afiliadas e subsidiárias controladas por ela.
A fim de atender e adaptar-se à legislação vigente, o Grupo Perfil informa que poderá modificar sua
Política de Privacidade a qualquer tempo. Assim, é importante que você consulte e concorde com
nossa política regularmente.
O usuário que tiver interesse em alterar ou excluir seus dados, revogar o consentimento, cancelar
contratos ativos ou até mesmo em solicitar qualquer tipo de informação relativa aos dados coletados,
poderá fazê-lo através de nosso canal de atendimento – politicadedados@editoraperfil.com.br.
DADOS COLETADOS
O Grupo Perfil é um grupo de mídia, que possui produtos físicos (revistas e periódicos, eventos, dentre
outros) e digitais (sites, aplicativos, portais, dentre outros), que podem ser comercializados de maneira
avulsa, via assinatura ou disponibilizados gratuitamente e nos quais é veiculada publicidade
comercializada pelo próprio Grupo Perfil ou seus parceiros.
Com o objetivo de garantir a melhor qualidade dos serviços oferecidos, o Grupo Perfil coleta os dados
pessoais dos usuários, de forma direta ou indireta, através de cadastros realizados para acesso e uso
dos sites, aplicativos, promoções e serviços prestados pelo Grupo Perfil ou por parceiros que tenham
sido devidamente autorizados pelo Grupo Perfil.
Dentre outras informações, o Grupo Perfil coleta nome, gênero, número do CPF, endereço de e-mail,
endereço postal, número de telefone, data de nascimento, informações de pagamento, informações
sobre o navegador e sistema operacional do dispositivo, endereço IP e páginas visitadas. Estas
informações são usadas para facilitar a comunicação com os usuários, personalizar sua experiência,
customizar os anúncios exibidos, aprimorar a qualidade dos sites e serviços oferecidos, dentre outros.
O Grupo Perfil faz a coleta dos dados fornecidos, não sendo responsável pela
veracidade, inveracidade ou desatualização nas informações, sendo de responsabilidade do USUÁRIO
prestá-las com exatidão e atualizá-las.
Os sites e aplicativos do Grupo Perfil utilizam “cookies”, logs e tags de segmentação anônimas, que
serão identificados a seguir, para controle de audiência, navegação, segurança e publicidade, sendo
que o usuário concorda com essa utilização ao aceitar essa Política de Privacidade.

O usuário poderá optar por acessar os sites e não autorizar ou desabilitar algumas tecnologias como,
“Identificadores Anônimos” e cookies, o descadastramento/opt-out da base de dados, e outras
tecnologias para que não ocorra o armazenamento de seus dados. Nestas situações, o Grupo Perfil
não pode garantir o correto funcionamento desses sites, aplicativos e serviços prestados.
Com relação aos cookies, o Grupo Perfil os utiliza, pois este tipo de tecnologia permite que uma
Plataforma Digital memorize informações sobre a visita dos usuários (de forma anônima), tais como
seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que o Grupo
Perfil considera relevantes para tornar a experiência muito mais eficiente.
Esses cookies também serão usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de
utilizações dos sites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a necessidade de
introduzir repetidamente as mesmas informações. Eles não armazenam dados pessoais nem coletam
informações de identificação pessoal.
Os cookies são categorizados da seguinte maneira:
• Necessários: São aqueles necessários pra viabilizar a navegação e possibilitar o bom
funcionamento de todas as funcionalidades e recursos do site;
• Propaganda: São aqueles que garantem a entrega de anúncios e campanhas publicitárias
direcionadas, ou seja, que melhor se adequem ao perfil do usuário;
• Analytics: São cookies, em geral, que coletam dados anonimizados, usados para se apurar a
quantidade de visitantes em cada página, o comportamento de navegação dos usuários dentro
de cada site e outras informações sobre a audiência dos sites;
• Performance: São aqueles que garantem que os sites funcionem de maneira mais rápida e
eficiente; e
• Funcionais: São os cookies que ajudam os sites do Grupo Perfil a lembrar preferências
escolhidas pelo usuário. Esses cookies fornecem informações que melhoram as funcionalidades
oferecidas pelo site, mas não são essenciais para o seu funcionamento.
O Grupo Perfil reserva-se o direito de usar informações obtidas por meio de cookies a partir de uma
análise do comportamento de utilização dos visitantes dos sites, a fim de exibir publicidade específica.
O Grupo Perfil também utiliza softwares de apoio externo tais como Google Analytics,
Google ReCaptcha, Google AdManager, Hariken, comScore, Tail Target e Navegg para a coleta e
processamento de Dados. Qualquer coleta de dados feita pelo Google ou por outros parceiros, através
de ferramenta deles, serão de responsabilidade única e exclusiva do Google ou dos parceiros, sendo o
Grupo Perfil isento de quaisquer responsabilidades resultantes de tal uso.
UTILIZAÇÃO DOS DADOS
As informações compartilhadas com o Grupo Perfil tem por finalidade a identificação, gestão e
administração dos dados dos usuários para o aperfeiçoamento do uso e da experiência interativa
durante navegação nos sites, aplicativos e serviços prestados pelo Grupo Perfil, bem como para
realização de projetos de marketing, telemarketing, e-mail marketing, SMS marketing ou whatsapp,
mala direta, veiculação de publicidade segmentada de acordo o perfil do usuário, estudos e

estatísticas, realização do pagamento dos pedidos de pagamento efetuados pelos usuários, dentre
outros.
O uso, acesso e compartilhamento da base de dados serão feitos dentro dos limites e propósitos das
atividades do Grupo Perfil, podendo ser fornecidas e disponibilizadas para acesso e/ou consulta das
empresas integrantes do Grupo Perfil, além de parceiros de negócios, fornecedores, prestadores de
serviço, subcontratados, autoridades ou terceiros em geral, desde que obedecido ao disposto na
presente Política de Privacidade, na Legislação Aplicável ou por determinação judicial.
Eventuais dados sensíveis fornecidos pelo usuário, assim entendidos como religião, política, dados
referentes à saúde ou à vida sexual, para fins de enriquecimento da sua base de dados serão
compartilhados exclusivamente mediante o consentimento deste usuário. No mais, esses dados
poderão ser utilizados apenas para estatísticas anonimizadas.
Os dados anonimizados poderão ser coletados, tratados, armazenados, utilizados, transferidos e
divulgados para qualquer finalidade, independentemente de autorização do USUÁRIO.
Desde já o usuário está ciente que o Grupo Perfil poderá realizar o enriquecimento da sua base de
dados, adicionando informações oriundas de outras fontes legítimas – inclusive decorrentes de bases
de dados de outras empresas do Grupo Perfil e/ou de parceiros e fornecedores – e o tratamento de
Dados Pessoais com base no legítimo interesse do Grupo Perfil, conforme previsto na Legislação
Aplicável. O usuário manifesta consentimento expresso com tais atividades ao concordar com os
termos da presente Política de Privacidade.
O Grupo Perfil compromete-se a resguardar o sigilo financeiro e bancário de seus clientes e usuários
através do não compartilhamento dessas informações com empresas com as quais o usuário não
tenha concordado.
Por fim, o Grupo Perfil informa desde já que o usuário é responsável pelo sigilo, utilização e todos os
atos no uso das credenciais (tais como, mas não limitados a, login, senha e token de autenticação).
Acaso o usuário identifique ou desconfie que um terceiro tenha acesso à sua senha, este deverá alterar
diretamente nos sistemas ou serviços. O compartilhamento de credenciais decorrente de ação do
usuário configura violação a esta Política de Privacidade.
ARMAZENAMENTO DOS DADOS
Os Dados coletados são armazenados em local seguro. A qualquer momento o usuário poderá
solicitar a confirmação, correção ou exclusão de seus dados. Salvo casos específicos, poderemos
manter os dados coletados para cumprimento legal, auditoria e preservação de direitos, pelo prazo
necessário para cumprir essas responsabilidades.
Todavia, o Grupo Perfil se exime de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos
decorrentes de falhas, vírus ou invasões do banco de dados dos sites, aplicativos e serviços prestados
pelo Grupo Perfil, salvo nos casos em que tiver dolo ou culpa. Nestas hipóteses, contudo, o Grupo

Perfil notificará os USUÁRIOS afetados informando que houve violação de seus Dados e indicando que
adotem as medidas cabíveis.
Os Dados obtidos do USUÁRIO poderão ser armazenados em servidor próprio do Grupo Perfil ou de
terceiro contratado para esse fim, sejam eles alocados no Brasil ou no exterior, podendo ainda ser
armazenados por meio de tecnologia de cloud computing e/ou outras que surjam futuramente,
visando sempre a melhoria e aperfeiçoamento das atividades do Grupo Perfil.
Contudo, o Grupo Perfil não disponibiliza seus dados a nenhum fornecedor que para a execução da
atividade não apresente declaração de adoção de padrões mínimos de seguranças, similares ou
superiores aos adotados pelo próprio Grupo Perfil.
Pelas ferramentas de atendimento disponibilizadas nos sites, aplicativos e serviços prestados pelo
Grupo Perfil é facultado ao usuário (podendo estar sujeito a comprovar sua identidade): (i) requerer o
acesso aos Dados, incluindo sua exibição, retificação com a correção de dados incompletos, inexatos
ou desatualizados ou eliminação/exclusão dos Dados Pessoais que lhe dizem respeito; (ii) requerer a
eliminação/exclusão de todos os seus Dados Pessoais coletados e registrados pelo Grupo Perfil, desde
que o contrato entre o USUÁRIO e o Grupo Perfil tenha terminado, a Conta cancelada e o prazo legal
mínimo para fins de obrigações legais do Grupo Perfil tenha decorrido; (iii) revogar o consentimento
para a futura coleta, tratamento, uso e processamento dos Dados Pessoais que lhe dizem respeito ou
restringir o processamento de Dados Pessoais. Isso não afetará a legalidade do tratamento e
processamento dos Dados Pessoais realizados antes da revogação, com base em seu consentimento
ou no legítimo interesse do Grupo Perfil. A revogação do consentimento poderá impedir o USUÁRIO
de utilizar em sua plenitude ou mesmo inviabilizar o uso dos sites, aplicativos e serviços prestados
pelo Grupo Perfil; (iv) solicitar a portabilidade dos seus Dados; e (v) solicitar que o Grupo Perfil não
mais utilize os Dados Pessoais para propósitos de marketing.
O Grupo Perfil poderá, para fins de auditoria e preservação de direitos, permanecer com o histórico
de registro dos dados do usuário, possuindo o Grupo Perfil faculdade de excluí-los definitivamente
mediante sua conveniência ou nas hipóteses em que lei ou norma regulatória exigirem. O Grupo Perfil
também poderá manter os dados anonimizados e versão anonimizada dos dados para propósitos de
estatística e estudos, mesmo após a solicitação de exclusão pelo USUÁRIO ou após o término do
prazo legal de guarda.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A presente Política de Privacidade será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma
português, sendo eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer litígio ou controvérsia
envolvendo o presente documento, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou
funcional pela Legislação Aplicável.
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