IRRV.SOUSERAC.COM
SERAC SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

Política de Privacidade
Leia nossa Política de Privacidade a seguir para conhecê-la.
Ao aceitar o nossos “Termos e Condições de Uso” e esta “Política de Privacidade” e nossa “Política de
Cookies” para utilização dos Serviços, você reconhece e aceita as práticas e políticas descritas neste
documento, bem como consente que coletemos, tratemos, usemos e compartilhemos os seus dados das
maneiras descritas a seguir.
Por meio deste documento, você fica ciente e concorda que ao se cadastrar em nosso portal na internet
(site) ou em nosso aplicativo (app), o IRRV.SOUSERAC.COM armazenará essas informações pessoais com
o objetivo de proporcionar a segurança delas nas relações e comunicações conosco, permitindo que
sejam realizadas de modo rápido e seguro as operações do portal e do aplicativo, bem como
disponibilizar as informações necessárias de acesso aos nossos Parceiros, para utilizar os serviços e
benefícios, de acordo com as ofertas disponibilizadas.
Lembre-se que a utilização dos Serviços do IRRV.SOUSERAC.COM por você se dará de forma constante,
sem prejuízo do que dispõem nossos Termos e Condições de Uso, documento que incorpora a presente
Política de Privacidade.
O que esta política de privacidade abrange?
Bem-vindo ao IRRV.SOUSERAC.COM! Atuamos como prestador de serviços relacionados ao Imposto de
Renda das Pessoas Físicas (IRPF).
Nossa página da internet (site) e nosso aplicativo (app) pertence e são operados pela empresa SERAC
SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.072/0001-63, com endereço
comercial na Rua Conselheiro Saraiva nº 203, 23º andar, CEP: 02037-020, São Paulo – SP, Brasil
(“IRRV.SOUSERAC.COM”, "SERAC," "Nós", "nos" e equivalentes).
Esta Política de Privacidade abrange o tratamento de dados pessoais ("Dados Pessoais") que coletamos
quando você estiver acessando ou utilizando nossos Serviços e se aplica onde atuamos como um
controlador de dados – nos casos em que determinamos como e porque os seus Dados Pessoais estão
sendo tratados.
A presente Política não se aplica a práticas das empresas que não controlamos ou às pessoas que não
gerenciamos, com quem não temos vínculo, na medida em que não compartilhamos seus Dados Pessoais
com tais empresas ou pessoas.
Se tiver alguma dúvida, comentário ou preocupação sobre esta Política de Privacidade, entre em contato
conosco pelos seguintes canais: (e-mail) ____________; (aplicativo); (site: https://irrv.souserac.com) ou
(correspondência): Rua Conselheiro Saraiva nº 203, 23º andar, CEP: 02037-020, São Paulo – SP, Brasil.
As informações de contato do nosso responsável pela proteção de dados (Encarregado pelo Tratamento
de Dados Pessoais) são: Vinícius Bernardes Loprete, e-mail viniciusloprete@souserac.com.
Coletamos, armazenamos e tratamos vários tipos de Dados Pessoais de nossos usuários, e usamos os
Dados Pessoais internamente, em conexão com os nossos serviços, incluindo personalizar, fornecer e
melhorar os nossos serviços, para que você possa configurar um perfil e conta de usuário, para que
possamos entrar em contato com você a fim de permitir que outros usuários entrem em contato, bem

como para o atendimento de suas solicitações relativas a determinados Serviços, ou então para analisar
como você usa os Serviços.
Em determinadas circunstâncias também podemos compartilhar alguns Dados Pessoais com terceiros,
mas somente como descrito abaixo.
É imprescindível para o IRRV.SOUSERAC.COM a coleta, armazenamento e processamento dos dados
pessoais obtidos dos Usuários para a oferta de Serviços a partir de nosso site ou app, e garantimos aplicar
os melhores esforços e as melhores regras de governança para mantermos a confidencialidade e
segurança desses dados. E apesar de ser tecnicamente inviável garantir a inviolabilidade desses dados
no caso de eventuais ataques externos ou falhas de sistema, nos comprometemos a informar os Usuários
do ocorrido, de quais dados foram violados, dentro dos princípios da transparência, boa-fé e segurança
observados pelo IRRV.SOUSERAC.COM.
O IRRV.SOUSERAC.COM nunca alterará esta Política de Privacidade?
Estamos constantemente buscando melhorar os nossos Serviços, e por conta disso pode ser necessário
alterar esta Política de Privacidade eventualmente, bem como nossa Política de Cookies.
Mas nós vamos alertá-lo sobre essas mudanças, colocando um aviso no site ou no app
IRRV.SOUSERAC.COM, enviando-lhe um e-mail ou por outros meios de comunicação.
Observe que se tiver optado por não receber nossos e-mails de aviso legal (ou se ainda não nos forneceu
seu endereço eletrônico), os avisos legais ainda vão reger o uso dos Serviços por você, que ainda será
responsável por ler e entender as condições e requisitos para utilizar esses serviços.
Se decidir usar os Serviços após a publicação de quaisquer alterações da Política de Privacidade, você
deverá aceitar as alterações que tiverem sido realizadas.
Quais os dados que o IRRV.SOUSERAC.COM coleta?
A fim de prestar os nossos Serviços, podemos receber e armazenar Dados Pessoais sobre você. Esses
dados envolvem o seu nome completo, endereço de e-mail, endereços residencial e/ou profissional,
dados bancários e financeiros, telefones e postagens e demais atividades em redes sociais.
Podemos usar esses dados para contatá-lo, fazer referências cruzadas com outros Dados Pessoais que
podemos manter sobre você em conformidade com esta Política, bem como compartilhar esses dados
com os Parceiros que você escolher.
Você reconhece que podemos receber Dados Pessoais sobre você e concorda com a armazenagem,
tratamento e compartilhamento desses dados, de acordo com as condições e requisitos estabelecidos
neste documento.
Os dados que você nos fornecer:
Podemos receber e armazenar quaisquer dados que você nos forneça conscientemente.
Especificamente por meio do processo de registro de conta ou por meio das suas configurações de conta,
coletamos seu nome completo, endereço de e-mail, número de telefone, endereço, dados de cartão de
crédito, dados da conta de débito (conta corrente, poupança, paypal e similares), credenciais de conta
de terceiros (por exemplo: as suas credenciais de acesso redes sociais) e campos não obrigatórios como
data de nascimento, endereço e gênero.
Podemos nos comunicar com você se tiver nos fornecido os meios para isso. Por exemplo, se você tiver
fornecido o seu endereço de correio eletrônico, podemos enviar ofertas promocionais por e-mail em
nome de outras empresas parceiras de benefícios ou e-mail sobre o seu uso dos Serviços. Ao nos
fornecer o seu número de telefone celular, endereço de e-mail ou credenciais de conta que mantem em
redes sociais, você permite que o IRRV.SOUSERAC.COM lhe envie os dados que achar que podem ser de

seu interesse, incluindo, sem limitação, as ofertas, promoções e atualizações sobre os nossos Parceiros,
e você concorda em receber e-mails, SMS, notificações push e mensagens nas redes sociais. Se não
quiser receber nossas comunicações, indique suas preferências e, para isso, clique no link de
descadastramento que aparecerá em todos os e-mails ou mande mensagem para ____________.
O IRRV.SOUSERAC.COM fará todos os esforços razoáveis para realizar o seu descadastramento dentro
de 72 (setenta e duas) horas a partir da data de recepção da solicitação.
Dados coletados automaticamente:
Sempre que você interagir com os nossos Serviços, por meio do nosso site ou app, automaticamente
receberemos e registraremos dados em nosso servidor, a partir do seu navegador ou dispositivo, os
quais podem incluir seu endereço IP, dados de geolocalização, identificação do dispositivo, dados de
"cookie" (mais informações abaixo), o tipo de navegador ou dispositivo utilizado para acessar nossos
Serviços, a página ou recurso solicitado e o tempo de acesso.
Podemos utilizar estes dados para lhe fornecer uma experiência personalizada, com base em seus
padrões de uso, ou para o remarketing, impressão de relatórios, gerenciamento ou outras análises.
Também podemos usá-los para melhorar os Serviços – por exemplo, esses dados podem nos dizer com
qual frequência os Usuários usam um recurso específico dos Serviços e, dessa forma, podemos usar esse
conhecimento para melhorar a experiência do usuário.
Política de Cookies
"Cookies" são identificadores que transferimos ao seu navegador ou dispositivo que nos permitem
reconhecê-lo, e que nos informam como e quando as páginas e recursos são visitados em nossos Serviços
e por quantas pessoas.
Por meio de cookies, podemos coletar dados sobre sua atividade on-line depois que sair dos nossos
Serviços.
Assim como outros dados de uso que coletamos, eles nos permitem melhorar os Serviços e personalizar
a sua experiência on-line.
Atualmente nossos Serviços não são compatíveis com solicitações de "não rastreamento", o que significa
que poderemos coletar dados sobre sua atividade on-line enquanto estiver em nosso site ou app.
Especificamente, usamos os cookies de acordo com as seguintes finalidades:
a) Autenticação e o status de login – usamos os cookies para identificá-lo ao abrir o nosso site e para
saber se você está conectado ou não ao nosso site;
b) Publicidade – usamos os cookies para nos ajudar a identificar seus padrões de uso em nosso site e
app, bem como para auxiliar a exibir anúncios que sejam relevantes para você.
Usamos o “Google Analytics” para analisar o uso do nosso site e do nosso app. O Google coleta dados
sobre a utilização deles por meio de cookies e usa esses dados para criar relatórios acerca de sua
utilização.
A Política de Privacidade do Google está disponível em: https://www.google.com/policies/privacy, e ao
usar o link https://www.google.com/settings/ads, o usuário pode configurar ou desvincular alguns
desses métodos de coleta de dados.
Além disso, é possível alterar suas preferências no navegador ou dispositivo, a fim de impedir ou limitar
a aceitação de cookies no dispositivo.
Mas alertamos que essa ação pode impedi-lo de desfrutar de alguns dos nossos recursos. E reiteramos
que esta Política de Privacidade não abrange a utilização de cookies por qualquer terceiro, e que não
somos responsáveis por suas práticas e políticas de privacidade.

Esteja ciente de que os cookies colocados por terceiros podem continuar a rastrear suas atividades online, mesmo após ter deixado nossos Serviços, e esses terceiros podem não cumprir a solicitação de "não
rastreamento" que você pode ter definido usando o navegador ou dispositivo.
O IRRV.SOUSERAC.COM compartilhará qualquer parte dos Dados Pessoais que receber?
Não arrendamos, vendemos ou transferimos o seu formulário de Dados Pessoais a ninguém, exceto
conforme expressamente previsto abaixo. Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com terceiros,
como descrito a seguir:
Parceiros
Podemos compartilhar alguns dos seus Dados Pessoais com os que queiram inscrevê-los em seus
sistemas para permitir que você participe das atividades, dos serviços e da compra que eles
disponibilizam. Os únicos dados que compartilhamos com os Parceiros são o seu nome completo,
número de telefone, endereço de e-mail, região em que reside e demais informações necessárias para
realização das atividades.
Dados com identificação pessoal removida
Podemos remover a identificação pessoal dos seus Dados Pessoais para que você não seja identificado
como um indivíduo e assim fornecer esses dados aos Parceiros ou a um cliente corporativo.
Além disso, podemos fornecer dados de uso agregado aos Parceiros ou clientes corporativos (ou permitir
que parceiros ou clientes corporativos coletem esses dados de você), os quais podem usar esses dados
para entender quantas vezes e de que maneira os usuários usam nossos Serviços, de forma que eles
também possam proporcionar aos usuários uma experiência ideal. No entanto, nunca divulgaremos o
uso agregado ou dados com a identificação removida ao Parceiro ou ao cliente corporativo de forma
que isso possa identificá-lo como um indivíduo, direta ou indiretamente.
Relatórios e análises
O IRRV.SOUSERAC.COM armazena dados que são usados na forma de estatísticas agregadas e genéricas
ou relatórios, a fim de obter uma melhor compreensão dos perfis de usuário, com o objetivo de melhorar
os produtos e serviços oferecidos pelo IRRV.SOUSERAC.COM e pelos Parceiros de benefícios.
Anunciantes
Podemos, eventualmente, permitir que anunciantes ou parceiros comerciais ("Anunciantes") escolham
os dados demográficos dos usuários que verão seus anúncios e ofertas promocionais, e você concorda
que podemos fornecer quaisquer dados coletados de forma não pessoalmente identificável a um
Anunciante, para que este selecione o público adequado para os anúncios e ofertas. Por exemplo,
podemos usar a sua localização em São Paulo para mostrar anúncios ou ofertas das empresas de São
Paulo, mas não diremos a tais empresas quem você é. Ou podemos permitir que os Anunciantes exibam
seus anúncios aos usuários com padrões de uso semelhante ao seu, mas não divulgaremos dados de uso
aos Anunciantes, exceto na forma agregada, bem como não os divulgaremos de uma forma que possa
identificá-lo pessoalmente. Vale observar que se um Anunciante nos solicitar para mostrar um anúncio
a um determinado público ou segmento de público, e você responder a esse anúncio, o Anunciante pode
concluir que você se encaixa na descrição do público-alvo que ele almejava alcançar.
Usamos ferramentas como “Google Tag Manager”, “Facebook”, “Instagram” e “Linkedin” para nos
comunicar com os Usuários, com base nos dados coletados por esses anunciantes, além da “Intercom”

para nos comunicar com os usuários com base nos dados que coletamos em nosso site e ou via um
aplicativo móvel.
As políticas de privacidade dos parceiros estão disponíveis em:
Empresas Afiliadas
Em determinadas situações, as empresas ou sites de terceiros que são filiados, eventualmente fornecem
serviços a você por meio de conexão com os Serviços (individualmente ou em conjunto conosco).
É possível reconhecer quando uma empresa afiliada está associada a um serviço ou transação, e
podemos compartilhar os seus Dados Pessoais com essa empresa afiliada apenas na medida em que
estes estiverem relacionados com tal transação ou serviço adquirido por você. Não temos controle sobre
as políticas e práticas de empresas ou sites de terceiros quanto à privacidade, ou qualquer outro fator.
Assim, se optar por tomar parte em qualquer transação ou serviço relacionado com uma empresa ou
site afiliado, reveja todas as políticas dessas empresas ou sites.
Nossos Agentes
Utilizamos outras empresas e pessoas para executar tarefas em nosso nome e precisamos compartilhar
seus dados com eles para lhe fornecer produtos ou serviços, como por exemplo uma empresa de
processamento de pagamentos que é responsável por receber e processar suas transações de cartão de
crédito em nosso nome. A menos que tenhamos comunicado de outra forma, nossos agentes não têm
qualquer direito de utilizar os Dados Pessoais compartilhados com eles além do que for necessário para
nos ajudar.
Inscrições e perfis de Usuário
Determinados dados de conta, incluindo seu nome, localização e qualquer conteúdo de vídeo ou imagem
que um Usuário carregar nos Serviços, podem ser exibidos a outros usuários para facilitar a interação do
usuário dentro dos Serviços ou atender uma solicitação relativa aos nossos Serviços. Lembre-se que
qualquer conteúdo que enviar ao seu perfil de usuário público, juntamente com quaisquer Dados
Pessoais ou conteúdo que voluntariamente divulgar on-line de alguma maneira, que outros usuários
poderão visualizar (em fóruns de discussão, mensagens, áreas de bate-papo, etc.), tornam-se
publicamente disponíveis, podendo ser coletados e utilizados por qualquer pessoa.
O seu nome de usuário também pode ser exibido a outros usuários, se e quando você enviar mensagens
ou comentários, bem como ao carregar imagens ou vídeos através dos Serviços, e outros usuários podem
entrar em contato com você por meio de mensagens e comentários.
Além disso, ao se inscrever nos Serviços através de site ou de rede social de terceiros, a sua lista de
"amigos" desse site ou serviço pode ser automaticamente importada aos Serviços, e tais "amigos", se
eles também forem cadastrados como usuários dos Serviços, poderão acessar determinados dados não
públicos que você tenha inserido no seu perfil de usuário dos Serviços.
Não controlamos as políticas e práticas de qualquer outro site ou de terceiros.
Transferências de negócios
Podemos optar por comprar ou vender ativos e podemos compartilhar ou transferir os dados dos
clientes em relação à avaliação dessas transações e na entrada em vigor de tais transações. Ademais, se
nós (ou nossos ativos) formos adquiridos, ou encerrarmos nossas atividades, entraremos em processo
de falência ou passaremos por alguma outra mudança de controle, os Dados Pessoais podem ser um dos
ativos transferidos a terceiros ou adquiridos por estes.

Proteção IRRV.SOUSERAC.COM e de outros
Reservamo-nos o direito de acessar, ler, preservar e divulgar quaisquer dados que acreditarmos serem
necessários para o cumprimento da lei ou de ordem judicial; fazer cumprir ou aplicar o nosso “Termo e
Condições de Uso” e outros acordos; ou para proteger os direitos, propriedade ou segurança do
IRRV.SOUSERAC.COM, bem como de nossos empregados, usuários ou outros.
Os Dados Pessoais sobre mim estão seguros?
A fim de resguardar a sua privacidade e a sua segurança, sua conta é protegida por uma senha.
Ao acessar a sua conta por nosso site ou app, ou por um portal ou aplicativo de terceiros, você pode ter
proteções de acesso adicionais ou diferentes.
Você deve evitar o acesso não autorizado à sua conta e Dados Pessoais por meio da seleção e proteção
adequadas da sua senha e de outro mecanismo de acesso, bem como limitar o acesso ao seu computador
ou dispositivos diversos ao encerrar sua sessão depois de terminar o acesso à conta.
Faremos esforços para proteger a privacidade da sua conta e outros Dados Pessoais mantidos em nossos
registros, mas não podemos garantir a segurança completa. A entrada ou uso não autorizado, falha de
software ou hardware e outros fatores podem comprometer a segurança dos dados do usuário a
qualquer momento.
SERAC Sistemas e Soluções Ltda. é uma empresa sediada no Brasil e os dados que coletamos,
armazenamos e tratamos são garantidos pela legislação brasileira.
Os servidores do IRRV.SOUSERAC.COM são hospedados nas instalações de serviços da empresa SERAC
no Brasil.
Ao acessar ou usar os Serviços do IRRV.SOUSERAC.COM ou nos fornecer dados, você concorda com o
processamento, armazenamento e transferência de dados no Brasil e no exterior.
Durante a transmissão, todos os dados são criptografados usando a TLS 1.2 e AES-256 para dados em
repouso.
Quais Dados Pessoais podem ser acessados
A partir de suas configurações da conta, é possível acessar e editar os dados que você nos forneceu. Se
desejar exercer qualquer um dos seus direitos sobre os seus dados e essa opção ainda não estiver
disponível nas configurações de conta, entre em contato por e-mail (abaixo) e trataremos a sua
solicitação rapidamente.
Os dados que você pode visualizar e atualizar podem mudar conforme houver alterações nos Serviços.
Se tiver alguma dúvida sobre como visualizar ou atualizar os dados, ou para solicitar a exclusão dos seus
Dados Pessoais que temos arquivados, entre em contato conosco pelo e-mail: ____________. Observe
que possuímos e podemos usar dados agregados e anônimos derivados ou incorporados a partir dos
seus Dados Pessoais depois que você nos fornecer tais dados. Porém, apagaremos todos os Dados
Pessoais específicos mediante sua solicitação, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de
registros de que trata a legislação de proteção de Dados Pessoais.
O IRRV.SOUSERAC.COM também pode guardar os Dados Pessoais, e disponibilizá-los para autoridades
competentes se entender necessário ou adequado, para fins de investigações relativas a fraudes,
infrações de direitos de propriedade industrial ou intelectual, pirataria, ou qualquer outra atividade
ilícita.
Este direito será exercido nos termos previstos na legislação brasileira, independentemente de ordem
judicial ou administrativa.

Além disso, o IRRV.SOUSERAC.COM se reserva ao direito de fornecer informação sobre seus Usuários a
outros Usuários, entidades ou terceiros, quando existirem motivos suficientes para considerar que a
atividade de um Usuário seja potencialmente ilícita ou prejudicial a outras pessoas.
Quais são os seus direitos
Você sempre pode optar por não nos divulgar os dados, mas tenha em mente que alguns dados podem
ser necessários para cadastrar seu perfil conosco ou aproveitar dos nossos recursos.
Você pode adicionar ou atualizar os dados, conforme explicado acima. Ao atualizar os dados, no entanto,
podemos manter uma cópia dos dados não atualizados em nossos registros. Você pode solicitar o
cancelamento da sua conta por e-mail (____________) ou suporte via chat. Alguns dados podem
permanecer em nossos registros depois que você solicitar a exclusão de dados de sua conta na forma
descrita acima. Podemos utilizar os dados agregados derivados ou incorporados a partir dos seus Dados
Pessoais depois que você os atualizar ou excluir, mas não em uma forma que possa identificá-lo
pessoalmente.
Se tiver dúvidas ou preocupações sobre nossas políticas de privacidade, ou sobre como exercer qualquer
um dos seus direitos, envie-nos uma mensagem detalhada para ____________, e responderemos as
suas questões.
Segurança
O IRRV.SOUSERAC.COM fornece site e app seguros em todas as transações. Investimos constantemente
em tecnologias de proteção de dados para você poder realizar suas compras com total tranquilidade e
segurança.
Possuímos Certificado de Segurança EV SSL. Isso significa que todos os seus dados trafegam com
segurança pela internet.
Nossos sistemas de cobrança são seguros, pois todas as transações são “encriptadas”, ou seja,
incompreensíveis para quem lê sem o código de acesso, e realizadas com tecnologia SSL (Secure Socket
Layer).
Assim, todos os seus dados ficam irreconhecíveis enquanto trafegam pela internet, garantindo a sua
segurança e confidencialidade.
Informações sobre o cliente
Todas as informações sobre os clientes estão guardadas em ambiente interno do IRRV.SOUSERAC.COM
e não são fornecidas a terceiros. Suas senhas são codificadas e não podem ser acessadas pelos nossos
atendentes.
O IRRV.SOUSERAC.COM se compromete com a privacidade e a segurança de seus clientes. Por isso, não
divulgamos seus dados cadastrais para terceiros, exceto quando estes são necessários para realização
das atividades nos estabelecimentos dos nossos Parceiros.
Sobre nossos newsletters
O IRRV.SOUSERAC.COM envia e-mails informativos aos seus clientes, alguns com promoções especiais.
Este envio é feito de maneira segura, impossibilitando que vírus sejam incluídos na mensagem.
O IRRV.SOUSERAC.COM respeita a sua privacidade e somente envia seu e-mail para clientes que
autorizaram este serviço ou o envio de e-mails dos nossos parceiros.
Este serviço pode ser cancelado a qualquer momento, bastando clicar sobre o link de descadastramento
incluído em todos os nossos e-mails.

Todos os links de redirecionamento de nossas mensagens devem encaminhar ao site
https://irrv.souserac.com, ou grandes sites conhecidos. Não clique em nenhum link que não considere
seguro.
Não se esqueça de adicionar o endereço messages-noreply@ na sua lista de remetentes seguros ou de
“Anti-spam”, para garantir o recebimento de nossos newsletters e e-mails sobre suas transações.
Caso receba algum e-mail suspeito envolvendo nossa marca, desconfie e não execute nenhum arquivo.
Por favor nos comunique em ____________ para tomarmos as medidas cabíveis.
Dicas de Segurança
Para proteger sua navegação em todos os sites da internet, recomendamos que você:
 Mantenha seu anti-vírus, “anti-spyware”, “anti-spam” e firewall sempre funcionando e atualizados.
 Não forneça Dados Pessoais, senhas e dados de pagamento em sites não confiáveis.
 Desconfie de ofertas e mensagens com links de remetentes desconhecidos.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
A coleta e tratamento de seus Dados Pessoais se destina à prestação de serviços oferecida pelo
IRRV.SOUSERAC.COM e ao cumprimento de obrigações legais e regulatórias, se o caso. Em razão disso,
seus Dados Pessoais serão armazenados e tratados por nós estritamente para essas finalidades.
Para informações acerca do tratamento dos seus dados, deve-se contactar nosso encarregado de
proteção de dados (data protection officer), profissional encarregado de informar, aconselhar e
controlar o responsável pelo tratamento dos dados, bem como os trabalhadores que tratem os dados,
a respeito das obrigações relativas à legislação de Dados Pessoais, atuando em cooperação com a
autoridade de controle competente.
Os dados para contato de nosso encarregado de Dados Pessoais encontram-se no início deste
documento, atendendo na integralidade o que dispõe a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais).

