
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – 

APLICATIVO DA AAWZ 

 

A presente Política de Privacidade (“Política”) tem por objetivo estabelecer e 

compartilhar com todos os usuários ("Usuários"), de forma transparente, como 

as informações e os dados são coletados, utilizados, armazenados, tratados e 

protegidos no contexto da utilização do aplicativo para celular e dispositivos 

móveis, website e sistema da AAWZ (denominados genericamente de 

"Sistema"). 

Reconhecemos que a sua privacidade é muito importante, portanto, tomamos 

todas as medidas possíveis para protegê-la, assumindo a responsabilidade de 

tratar os seus dados pessoais de forma íntegra e confidencial.  

 

O aceite da nossa Política é feito quando você se cadastra no Sistema. Isso 

indicará que você está ciente e em total acordo com a forma como utilizaremos 

as suas informações e os seus dados, demonstrando consentimento livre, 

expresso e informado com todas as práticas mencionadas nesta Política.  

 

Caso não concorde com esta Política, por favor, não continue o seu 

procedimento de registro e não use os nossos serviços. Todavia, por favor, nos 

informe a sua discordância para que possamos melhorá-los. 

Com o objetivo de tornar mais fácil o entendimento da nossa Política, utilizamos 

alguns termos em letras maiúsculas, que tem o significado definido para os fins 

desse documento.  

 

1. Quais Dados Coletamos? 

 

A AAWZ coleta os seguintes tipos de dados do Usuário: 

 

• Dados Pessoais 

 

Quaisquer dados que permitam a identificação pessoal do Usuário. Os Dados 

Pessoais incluem, entre outros, o nome completo, e-mail, número de telefone e 

CPF fornecidos pelo Usuário à AAWZ. 

 

• Dados Financeiros 

 

Quaisquer dados financeiros do Usuário que detalham, de forma específica e 

pessoal, informações de transações - que podem ser coletadas de sua(s) 

conta(s) ou inseridas manualmente pelo Usuário na sua Conta no Sistema da 

AAWZ - incluindo, sem limitação, ativos constantes na carteira, valor de 



aplicação, patrimônio atual, evolução patrimonial, patrimônio potencial e 

informações relacionadas ao planejamento financeiro (objetivos, renda e demais 

informações fornecidas pelo Usuário).  

 

• Dados de Acesso 

 

Inclui, entre outros, o modelo do dispositivo móvel e o sistema operacional 

utilizado para o acesso; endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do 

acesso; versão do Sistema; provedor de conexão do Usuário; localização do 

Usuário; e as ações do Usuário no Sistema. 

 

 

2. Como Usamos os Dados Coletados? 

Todos os dados coletados são utilizados para manter e aprimorar o 

funcionamento do Sistema de forma a: (i) atender a legislação vigente; (ii) tratar 

as informações seguindo os interesses legítimos da prestação do serviço de 

forma a oferecer o melhor desempenho ao Usuário; (iii) desenvolver novas 

funcionalidades; (iv) realizar estatísticas genéricas para monitoramento de 

utilização do Sistema; (v) verificar a proteção do Sistema contra erros, fraudes 

ou qualquer outro crime eletrônico. 

 

Poderemos acessar os seus Dados Financeiros para lhe prestar atendimento 

quando você precisar, por exemplo, entender o motivo de qualquer problema de 

importação das informações relacionadas a(s) sua(s) Corretora(s) e/ou 

Distribuidora(s) de Títulos e Valores Mobiliários (“DTVM”). 

 

• Processamento de Dados para Oferecimento das Funcionalidades 

 

A AAWZ poderá processar os Dados Financeiros, de forma automatizada e 

codificada, com o uso do Software, a fim de organizar e estruturar esses dados 

de acordo com classes de ativos, desempenho e demais padrões de ordens de 

aplicação e resgate para oferecer novas funcionalidades ao Usuário e fornecer 

insumos para o Profissional devidamente credenciado a atender o Usuário. 

 

• Notificações 

 

A AAWZ poderá enviar notificações pelo Sistema com alertas e comunicados 

relacionados às oportunidades de mercado, novos produtos e relatórios 

referentes a evolução patrimonial do Usuário.  

 

A AAWZ poderá enviar notificações a fim de auxiliar os Usuários a explorar todas 

as funcionalidades do Sistema, como alertas, inclusão de funcionalidades, 

lembretes de uso do Aplicativo, entre outros. 



 

• Análise financeira 

 

A AAWZ poderá processar os seus Dados Financeiros de forma codificada e 

automatizada, com o uso do Software, a fim de gerar informações e estatísticas 

financeiras gerais não individualizadas ("Dados Gerais").  

 

 

3. Como Armazenamos as Informações Coletadas? 

A AAWZ empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a 

segurança dos nossos sistemas e dos seus dados. Portanto, tudo o que 

produzimos é desenvolvido com recursos de segurança sólidos, buscando 

proteger continuamente suas informações.  

 

Os dados coletados são armazenados e guardados nos servidores utilizados 

pela AAWZ enquanto os Usuários mantiverem seu cadastro ativo conosco, em 

um ambiente privado e com restrições de acessos por funcionários, para 

utilizarmos de acordo com exposto no item anterior.  O Usuário terá acessos aos 

seus dados armazenados nos servidores utilizados pela AAWZ e poderá solicitar 

correções eventualmente necessárias. 

 

Todos os referidos dados são armazenados em servidor Cloud – sob tecnologia 

ofertada pela AWS (Amazon Web Service) – de forma criptografada com a 

tecnologia SSL (Secure Socket Layer), para que seus dados permaneçam em 

sigilo. Além disso, essa tecnologia visa impedir que as informações sejam 

transmitidas ou acessadas por terceiros não autorizados. 

 

 

4. Compartilhamento de Dados com Terceiros 

A AAWZ poderá usar, armazenar, processar e transmitir ou disponibilizar a 

terceiros os dados coletados, informações e registros de acesso coletados para 

as seguintes finalidades: (i) para prestar os Serviços oferecidos no Sistema, 

inclusive administrar a conta do Usuário e comunicar novidades e atualizações; 

(ii) para aprimorar as suas funcionalidades; (iii) nos casos obrigatórios por lei; (iv) 

em caso de suspeita de fraudes, violação de direitos de terceiros ou outros ilícitos 

praticados pelos Usuários, para fins de investigação por terceiros prejudicados 

e/ou por autoridades competentes; (v) mediante ordem judicial; ou (vi) para 

mapeamento de informações de mercado e estatísticas e elaboração de 

relatórios de dados. 

 

Isto posto, desde que para o seu benefício, a AAWZ está autorizada a 

compartilhar dados pessoais com parceiros que estejam formalmente obrigados 

a manter sigilo a respeito das informações assim conhecidas. Por outro lado, os 



Dados Financeiros e Pessoais e os Dados de Acesso somente poderão ser 

compartilhados com terceiros mediante autorização expressa e específica do 

Usuário. 

 

Neste sentido, por meio desta Política e do aceite do Termo de Adesão dos 

serviços fornecidos, O USUÁRIO RECONHECE E ACEITA COMPARTILHAR 

SEUS DADOS PESSOAIS, FINANCEIROS E DE ACESSO, PARA A AAWZ 

SOLUÇÕES TECNÓLOGICAS LTDA, COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR OS 

USUÁRIOS E VIABILIZAR OS SERVIÇOS OFERTADOS.  

 

5. Cookies 

Tal como a maioria dos websites, instalamos pontualmente no seu dispositivo 

pequenos ficheiros denominados cookies ou testemunhos de conexão. 

 

Estas tecnologias ajudam-nos a proporcionar uma melhor experiência sempre 

que você usar nossos serviços.  

 

Podemos utilizar cookies no âmbito da nossa prestação de serviços, com a 

finalidade de (i) testes, usabilidade e melhoria do desempenho; (ii) segurança; 

(iii) recolhimento de determinadas informações sobre os usuários, a fim de 

armazenar as suas preferências para tornar experiência de utilizador mais 

coerente e conveniente; e (iv) analítica. 

 

Todavia, sempre coletaremos o seu consentimento para utilizarmos tal 

tecnologia. 

 

 

6. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?  

Manteremos os dados e informações somente até quando estas forem 

necessárias ou relevantes para as finalidades descritas nesta Política, ou até 

quando estas forem necessárias para a manutenção de interesses legítimos da 

AAWZ, permanecendo tais dados conosco durante o período de 5 anos.  

 

Em certos casos, a lei obriga à conservação de dados durante um período 

específico, nomeadamente no caso de dados necessários para informação à 

Autoridade Tributária, os quais serão conservados conforme legislação em vigor. 

 

 

7. Atualizações da Política de Privacidade 

Conforme necessário, nos comprometemos a regularmente reavaliar a sua 

Política e adaptá-la. Nos reservamos o direito de alterar essa Política quantas 



vezes forem necessárias, visando fornecer aos nossos Usuários cada vez mais 

segurança e conveniência. 

 

Caso sejam implementadas mudanças nesta Política, o Usuário será notificado 

com antecedência, cumprindo-lhe analisar tais alterações antes do aceite da 

nova versão. 

 

8. Como você pode entrar em contato conosco? 

Estaremos sempre à disposição para atendê-lo. Se você desejar obter mais 

informações, ou caso tenha restado alguma dúvida sobre essa Política, por favor, 

entre em contato conosco através do e-mail compliance@aawz.com.br. 

 

Última revisão: 28 de Dezembro de 2021.  

 


