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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E USO DE DADOS PESSOAIS 

Falaaaa galera! Obrigada por visitar o site da Atom Traders! 

Quando você utiliza a Atom, você nos confia seus dados e suas informações, e 

nós nos comprometemos a manter esses dados protegidos por meio de sistema de 

proteção. 

Nesse sentido, este documento de política de privacidade explica de maneira 

clara e acessível como as suas informações e os seus dados serão coletados, usados, 

compartilhados e armazenados pelos nossos sistemas. 

A nossa Política de Privacidade é regularmente revisada para assegurar a 

conformidade com leis, regulamentações e novas tecnologias, refletindo possíveis 

mudanças nas nossas operações e práticas de negócio. É importante que você acesse 

regularmente esta política, e que observe a data de atualização informada abaixo. 

A aceitação da nossa política será feita quando você acessar ou utilizar nosso 

website. Isso indicará que você está ciente e em total acordo com a forma como 

utilizaremos as suas informações e os seus dados. 

Nós podemos buscar seu consentimento explícito para tratar certos dados 

pessoais coletados neste website ou voluntariados por você. Caso você não forneça o 

consentimento solicitado para o tratamento de seus dados pessoais ou caso você 

posteriormente informe a ATOM (de acordo com a seção “Contatos” a seguir) que 

você não deseje que a ATOM continue a tratar seus dados pessoais, o uso (contínuo) 

de certas ofertas ou serviços poderá não ser possível ou ser limitado em seu escopo. 

Para facilitar sua compreensão, a presente política está dividida da seguinte 

forma: 

• Como recolhemos os dados do usuário? 

• Quais informações a ATOM coleta? 

• Como a ATOM utiliza seus dados? 

• Por quanto tempo os dados ficam armazenados? 



 

Versão – dezembro 2020 

• Suas escolhas. 

• Segurança dos dados pessoais armazenados 

• Exclusão dos dados 

• Transferência de dados pessoais  

• Compartilhamento de informações 

• Notificação de violação  

• Atualização da política de privacidade e uso de dados pessoais  

• Lei aplicável 

  

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) 

(e o Regulamento da UE n. 2016/6790). 

Como recolhemos os dados do usuário? 

Os dados pessoais do usuário e visitante são recolhidos pela plataforma da 

seguinte forma: 

Quando o usuário cria uma conta no site da ATOM: esses dados são os dados 

de identificação básicos, como: e-mail, nome completo, endereço e telefone. A partir 

deles, podemos identificar o usuário e o visitante, além de garantir uma maior 

segurança e bem-estar às suas necessidades.  

Quando um usuário e visitante acessa o site: as informações sobre interação e 

acesso são coletadas pela empresa para garantir uma melhor experiência ao usuário e 

visitante. Estes dados podem tratar sobre as palavras-chaves utilizadas em uma busca, 

o compartilhamento de um documento específico, comentários, visualizações de 

páginas, perfis, a URL de onde o usuário e visitante provêm, o navegador que utilizam 

e seus IPs de acesso, dentre outras que poderão ser armazenadas e retidas. 

Quais informações a Atom coleta? 

Nós coletamos informações que você nos fornece, como: 
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Dados para a criação da conta/perfil na plataforma: e-mail, nome completo, 

cidade de residência, telefone. 

Compra via cartão de crédito: No caso de você adquirir algum de nossos 

produtos e optar por fazer o pagamento via cartão de crédito, coletaremos além dos 

dados necessários para criação da conta, seus dados bancários. 

Dados para otimização da navegação: acesso a páginas, palavras-chave 

utilizadas na busca, recomendações, comentários, interação com outros perfis e 

usuários, perfis seguidos, endereço de IP. 

Dados para concretizar transações: dados referentes ao pagamento e 

transações, tais como, número do cartão de crédito e outras informações sobre o 

cartão, além dos pagamentos efetuados. 

Newsletter: o e-mail cadastrado pelo visitante que optar por se inscrever na 

Newsletter será coletado e armazenado até que o usuário solicite o descadastro. 

Portanto, em síntese, coletamos todas as informações ativamente 

disponibilizadas pelo usuário na utilização do nosso site e plataforma. 

Como a ATOM utiliza seus dados? 

Nós da ATOM, prezamos muito pela sua privacidade. Por isso, todos os dados 

e informações sobre você são tratados como confidenciais, e somente utilizaremos 

essas informações para os fins aqui descritos e autorizados por você para que você 

possa utilizar os serviços da ATOM de forma plena, visando sempre melhorar a 

experiência como cliente. 

Por meio desta política, a ATOM fica autorizada a utilizar seus dados para: 

• Permitir acesso a recursos e funcionalidades do ambiente da ATOM; 

• Para acesso a nossa plataforma de material didático, seja através de uma 

plataforma da Atom ou terceirizadas; 

• Enviar mensagens como alertas, notificações e atualizações;  
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• Personalizar serviços para que possam se adequar cada vez mais aos seus 

gostos e interesses; 

• Criar novos serviços, produtos e funcionalidades; 

• Entender melhor o seu comportamento e construir perfis comportamentais; 

• Para cumprimento de uma obrigação legal; 

• Entregar produtos e suporte ou realizar as transações que você solicitou; 

• Fins e contabilidade e faturamento; 

• Enviar comunicações a você, como o status de sua transação, informações 

sobre produtos e serviços disponíveis em nosso portifólio e empresas afiliadas 

ou subsidiarias, anúncios de eventos, notificações importantes de produtos, 

incluindo aquelas anunciando mudanças em nossos termos e políticas, 

informações sobre programas particulares dos quais você optou por participar, 

pesquisas, ofertas promocionais e outras comunicações relacionadas; 

• Outros usos que poderão ser necessários ou úteis para fornecermos os 

produtos que você adquiriu; 

• Publicitar ou comercializar nossas linhas de produto de software pela 

distribuição de anúncios direcionados a este e em outros websites; 

• Administrar, customizar, personalizar, analisar e melhorar nossos produtos, 

serviços (incluindo o conteúdo e anúncios neste website), tecnologias, 

comunicações e relacionamentos com você; 

• Aplicar nossas condições de venda, termos do website e/ ou contrato 

separados (se aplicáveis), para você; 

• Prevenir fraude e outras atividades proibidas ou ilegais; 

• Proteger a segurança ou integridade deste website, nosso negócio ou nossos 

produtos e serviços; 

• Ou de qualquer forma, conforme divulgado a você no ponto de coleta ou como 

requerido ou permitido por lei. 
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Eventualmente, podemos utilizar dados para finalidades não previstas nesta 

política de privacidade, mas estas estarão dentro das suas legítimas expectativas, ou 

conforme autorizado por você. 

Por quanto tempo os dados ficam armazenados? 

Os dados pessoais do usuário e visitante são armazenados pela plataforma 

durante o período necessário para a prestação do serviço ou o cumprimento das 

finalidades previstas no presente documento, conforme o disposto no inciso I do artigo 

15 da Lei 13.709/18. 

Os dados podem ser removidos ou anonimizados a pedido do usuário, 

excetuando os casos em que a lei oferecer outro tratamento. 

Sempre que possível para o cumprimento das finalidades expostas acima, os 

dados do usuário também serão anonimizados para o tratamento. 

Ainda, os dados pessoais dos usuários apenas podem ser conservados após o 

término de seu tratamento nas seguintes hipóteses previstas no artigo 16 da referida 

lei: 

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais; 

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de 

dados dispostos nesta Lei; 

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 

anonimizados os dados. 

Suas escolhas 

Você pode escolher: 
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• Não fornecer informações pessoais, embora isso possa resultar na sua 

incapacidade de obter determinados produtos, serviços ou utilizar certas 

características do nosso site; 

• Deixar de receber e-mails ou newsletters promocionais; 

• Excluir ou recusar cookies alterando as configurações do navegador, mas se 

você fizer isso, algumas das funcionalidades ou serviços do nosso site podem 

não funcionar corretamente; 

• Revisar e atualizar suas informações pessoais entrando em contato conosco 

através do suporte; 

Segurança dos dados pessoais armazenados 

A ATOM se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizacionais 

necessárias para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados. 

Os dados relativos a cartões de crédito são criptografados usando a tecnologia 

"secure socket layer" (SSL) que garante a transmissão de dados de forma segura e 

confidencial, de modo que a transmissão dos dados entre o servidor e o usuário ocorre 

de maneira cifrada e encriptada. 

A plataforma não se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de 

terceiros, como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do 

usuário, como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiros. O site se 

compromete a comunicar o usuário em caso de alguma violação de segurança dos seus 

dados pessoais. 

Os dados pessoais armazenados são tratados com confidencialidade, dentro 

dos limites legais. No entanto, podemos divulgar suas informações pessoais caso 

sejamos obrigados pela lei para fazê-lo ou se você violar nossos Termos de Serviço. 

Exclusão dos dados 
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Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você 

assim requisitar, por procedimento gratuito e facilitado, ou quando estes não forem 

mais necessários ou relevantes para lhe oferecermos os nossos serviços, salvo se 

houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal 

de retenção de dados ou necessidade de preservação destes para resguardo de 

direitos da ATOM. 

Caso queira revogar o consentimento e realizar a exclusão de seus dados, 

entre em contato por via e-mail privacidade@atompar.com.br.  

Caso não queira mais receber nosso conteúdo, basta realizar o descadastro de 

seu e-mail de nosso banco de dados, basta clicar na opção descadastrar localizado no 

rodapé do e-mail. 

Transferência de dados pessoais  

Os dados pessoais que coletamos podem ser armazenados e tratados em 

território nacional, ou em qualquer outro país onde as entidades representadas por 

nossas empresas afiliadas e subsidiarias ou parceiros de negócios mantêm instalações. 

Nós asseguramos que tal armazenamento e tratamento está sujeito a níveis 

apropriados de proteção para salvaguardar seus dados pessoais. 

Compartilhamento de informações 

A Atom pode compartilhar as informações que coleta, com parceiros 

comerciais, anunciantes, patrocinadores e provedor de serviços, sempre que for 

possível e de forma anônima, visando preservar a sua privacidade. Por meio da 

aceitação desta política, você autoriza expressamente tais compartilhamentos. 

A ATOM se reserva o direito de fornecer dados e informações sobre você, 

incluindo interações suas, caso seja requisitada judicialmente para tanto, ato 

necessário para que a empresa esteja em conformidade com as leis nacionais, ou caso 

você autorize expressamente. 

mailto:privacidade@atompar.com.br
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Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas 

autorizações terão acesso a eles. Qualquer uso desses dados estará de acordo com a 

presente política. A ATOM empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para 

garantir a segurança dos nossos sistemas e dos seus dados. 

Nossos servidores são protegidos e controlados para garantir a segurança e 

podem ser acessados somente por pessoas previamente autorizadas. 

Todas as suas informações, serão, sempre que possível, criptografadas, caso 

isso não inviabilize o seu uso pela plataforma.  

Manteremos os dados e as informações somente até quando estes forem 

necessários ou relevantes para as finalidades descritas nestas políticas, ou em caso de 

período pré-determinado por lei, ou até quando esses dados forem necessários para a 

manutenção de interesses legítimos da ATOM. 

Todavia, não temos como garantir completamente que todos os dados e 

informações sobre você em nossa plataforma estarão livre de acessos não autorizados, 

principalmente caso haja compartilhamento indevido das credenciais necessárias para 

acessar o nosso sistema. Portanto, você é o único responsável por manter sua senha 

de acesso em local seguro e é vedado o compartilhamento desta com terceiros. Você 

se compromete a notificar a ATOM imediatamente, por um canal seguro, a respeito de 

qualquer uso não autorizado de sua conta, bem como o acesso não autorizado por 

terceiros a esta. 

Notificação De Violação  

A ATOM assume a responsabilidade no gerenciamento de segurança e 

conformidade de forma muito séria. 

A ATOM definiu políticas, processos e controles destinados a assegurar a 

proteção de seus dados pessoais, incluindo uma variedade de estratégias de segurança 

concebidas para prevenir acessos não autorizados aos seus dados pessoais. 
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A ATOM avalia e responde a relatórios de incidentes que podem envolver 

acessos não autorizados a dados pessoais. Se tomarmos conhecimento de que dados 

pessoais foram comprometidos ou extraviados, nós reportaremos tal ação ou atividade 

para você em conformidade com as exigências legais e/ou contratuais vigentes. 

Atualização da política de privacidade e uso de dados pessoais  

A ATOM se reserva o direito de alterar essa política quantas vezes forem 

necessárias, visando fornecer a você mais segurança e conveniência e melhorar cada 

vez mais a sua experiência. É por isso que é importante que você acesse nossas 

políticas periodicamente. Para facilitar, indicamos no início do documento a data da 

última atualização. Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem novas 

autorizações suas, publicaremos uma nova política de privacidade, sujeita novamente 

ao seu consentimento. 

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 Sorocaba/SP, como o 

competente para dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente 

documento, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 


