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1. Introdução  
 

A REAG Investimentos, as suas subsidiárias e afiliadas (“REAG”), está 

comprometida em resguardar a privacidade e proteger os dados pessoais dos 

clientes, clientes prospectivos, parceiros, fornecedores, colaboradores, 

candidatos a vagas de emprego e visitantes de nosso website. 

 

A REAG utiliza cookies para garantir que será proporcionada a melhor experiência 

enquanto visita o nosso website. Alguns dos cookies são necessários para 

fornecer funcionalidades essenciais, como sessões de login, e não podem ser 

desativados. Outros cookies são coletados para melhorar a performance do nosso 

website e a sua experiência através de conteúdo personalizado, funcionalidades 

nas redes sociais e análise de tráfego.  

A Política de Privacidade e Cookies (“Política”) tem como objetivo estabelecer as 

regras sobre o uso, armazenamento e tratamento dos dados e informações 

coletadas dos usuários do nosso website e explicar como suas informações e seus 

dados são solicitados, coletados, utilizados, compartilhados e armazenados 

dentro da nossa plataforma.  

A nossa Política de Privacidade e Cookies é regularmente revisada para 

assegurar a conformidade com novas leis, regulamentações e tecnologias, para 

que assim reflita qualquer mudança às nossas operações e práticas de negócio. 
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2. Definições e termos 

 Dado pessoal é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável, tais como nome, CPF ou demais documentos pessoais, e-

mail, telefone, dentre outros. 

 Dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização 

de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente a saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural. 

 Dado anonimizado é o dado relativo ao titular que não possa ser 

identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis na ocasião de seu tratamento. 

 Titular dos dados é a pessoa a quem os dados pessoais estão 

relacionados. 

 Tratamento dos dados é toda operação realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, avaliação, eliminação, modificação ou controle. 

 Operador e Controlador é a pessoa jurídica a quem compete a realização 

e respectivamente, as decisões referentes ao tratamento dos dados 

pessoais, no contexto deste documento é a REAG. 

 Consentimento, Bloqueio e Eliminação é a manifestação livre, informada 

e inequívoca pela qual o titular concorda (Consentimento), solicita a 

suspensão temporária (Bloqueio) ou solicita a exclusão de dado ou 

conjunto de dados pessoais.  
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3. Coleta de dados 
 

A REAG coleta informações para administrar sua navegabilidade e configurá-la 

de acordo com suas especificações, como interesses em nossos produtos, 

informações sobre serviços ou para fornecer o que você nos solicita e, 

eventualmente, enviar informações sobre os nossos produtos, serviços e outros 

assuntos do seu interesse. 

Quando o usuário acessa nosso website, também recebemos automaticamente o 

protocolo de internet do seu computador, endereço de IP, com o objetivo de obter 

informações que nos ajudam a aprender sobre seu navegador e sistema 

operacional. 

Ao coletar seus dados, eles serão tratados e analisados, porém sempre mantendo 

a confidencialidade de acordo com a nossa política. 

Coletamos seus dados pessoais por meio de: 

 Nosso website: O website pode ser utilizado para coleta de dados pessoais.  

 Interações com redes sociais: As redes sociais podem coletar dados 

pessoais quando o usuário interage ou compartilha algum de nossos 

anúncios. 

 E-mails e sistemas de troca de mensagens instantâneas: E-mails e 

mensagens instantâneas são serviços utilizados pela REAG para manter 

comunicações entre nossos clientes, incluindo aqueles disponibilizados 

diretamente, ou serviços de terceiros como WhatsApp, Telegram, SMS 

(serviço de mensagens curtas) e similares. 
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3.1. Cookies 

São arquivos de texto armazenados temporariamente em seu navegador, que nos 

permite conhecer suas preferências. Os cookies não são utilizados para coletar 

dados pessoais sensíveis ou não, do visitante em nosso website. 

A REAG utiliza os seguintes tipos de cookies: 

 Cookies Essenciais/Estritamente Necessários: são essenciais para o 

funcionamento do nosso website e geralmente são definidos apenas em 

resposta a ações feitas por você, o que equivale a uma solicitação de serviços 

(como por exemplo, definição de suas preferências de privacidade, efetuar 

login ou preencher formulários). 

 Cookies de Desempenho: ajudam com o desempenho e design do nosso 

website. Isso nos permite medir quantas vezes uma página foi visitada e saber 

quais páginas são as mais e menos populares e ver como os visitantes se 

movimentam pelo website. Todas as informações coletadas por esses cookies 

são anônimas. 

• Cookies Funcionais: nos ajudam a lembrar as configurações selecionadas 

por você ao navegar em nosso website. Esses cookies permitem o 

fornecimento de funcionalidade e personalização aprimoradas e podem ser 

definidos por nós ou por provedores terceiros cujos serviços adicionamos às 

nossas páginas. 

• Cookies de Segmentação e Rastreamento: são definidos pelos nossos 

parceiros de publicidade por meio do nosso site e podem ser usados por essas 

empresas para oferecer produtos e serviços de acordo com seus interesses. 
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O usuário poderá desabilitar ou modificar suas preferências em seu navegador a 

qualquer momento. No entanto, esteja ciente de que, ao desabilitar os cookies em 

seu navegador, algumas funcionalidades de nosso website podem se tornar 

indisponíveis.  

Caso deseje remover os cookies utilizados pela REAG de seu navegador, siga os 

passos abaixo: 

 Localize o menu de configurações/opções/preferências de seu navegador; 

 Dentro da área de configurações, localize a seção de Segurança e 

Privacidade; 

 Em Segurança e Privacidade, procure pela opção Limpar/Excluir Cookies; 

 Após o procedimento, reinicie seu browser. 

 

3.2. Transferência Internacional de Dados 

Usamos os dados aqui coletados também para análises de desempenho da 

plataforma, nacional e internacionalmente. Seus dados pessoais não são 

detalhados e não serão transferidos para nenhuma outra base de dados da REAG, 

nós apenas compartilhamos os dados obtidos a partir das análises deles. 

Como seus contatos serão coletados pela REAG, esses dados serão regidos pela 

Lei Brasileira. Ao acessar nossos serviços ou fornecer seus dados para nós, você 

concorda com o processamento e transferência mencionados acima. 
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3.3. Consentimento e armazenamento  
 

Os dados pessoais são coletados e tratados de acordo com o consentimento 

fornecido pelo titular podendo ser armazenados para fins de auditoria, 

cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo tempo determinado de 

acordo com a base legal que justifique a retenção. Por exemplo, podemos 

armazenar seus dados para cumprir com obrigações impostas pelo Banco 

Central do Brasil e para preservar nossos direitos em ações judiciais. 

 

3.4. Transferência de propriedade 

Se a REAG for adquirida ou fundida com outra empresa, suas informações podem 

ser transferidas para os novos proprietários para que possamos dar seguimento 

à comercialização de produtos pelos quais estão incluídos o usuário. 

4. Solicitação de exclusão de dados 

O usuário pode solicitar a exclusão dos seus dados pessoais de nossa plataforma 

a qualquer momento. Todos os seus dados serão excluídos assim que solicitado. 

Para solicitar a exclusão de seus dados pessoais é só enviar um e-mail 

para:dpo@reag.com.br com o assunto: “EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS” 

5. Contato com a REAG 

Caso você deseje entrar em contato conosco para excluir, corrigir, ou realizar 

qualquer outra especificação sobre os seus dados pessoais que estão em nossa 

base, você pode nos acionar no endereço de e-mail:dpo@reag.com.br ou pelo 

número: (11) 3504-6800.  
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6. Atualizações 

A REAG está sempre buscando melhorar seus serviços e, por isso, este 

documento é revisado ao mínimo, anualmente, e pode ser atualizado, em menor 

período, em função de legislações sobre o tema LGPD. Caso alguma dessas 

atualizações envolvam seu consentimento, iremos alertá-lo nas próximas visitas 

ou solicitações de produtos ou serviços. 

7. Avisos legais 

A REAG não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que 

não tem acesso ou controle. Ficamos também isentos de responsabilidade diante 

do uso ilegal e não autorizado dessa informação como consequência de uso 

indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou 

maliciosa como consequência de atos ou omissões da sua parte ou de alguém 

autorizado em seu nome. 

 


