
Política de Privacidade Imply®

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados “LGPD”
(Lei  Federal  nº  13.709.2018),  teremos  acesso  e  controle  sobre
algumas de suas informações enquanto você estiver em nossos
sites ou neles se cadastrar. Ademais, também teremos acesso a
dados de pessoas naturais, captados em feiras e eventos onde o
titular  dos  dados  forneça  seus  dados  à IMPLY.  Além  disso,
seremos  responsáveis  por  definir  o  uso  interno  dessas
informações e por protegê-las.  Faremos tudo isso zelando pela
sua  privacidade  e  pela  proteção  de  seus  dados  pessoais.  Nós
prezamos  pela  segurança  dos  seus  dados,  respeitamos  sua
privacidade  e  nos  importamos  com  a  transparência  de  nossas
próprias ações. Por esse motivo, apresentamos esta Política com
informações  sobre  coleta,  uso,  compartilhamento,
armazenamento, entre outros tratamentos das suas informações
e de seus dados pessoais.
Para  facilitar  a  compreensão  desta  Política,  fique  atento  em
algumas definições:
Quando  você  encontrar  o  termo  “dados  pessoais”,  saiba  que
estamos nos referindo a toda e qualquer informação relacionada
a  pessoa  natural  identificada  ou  identificável.  Também  são
considerados dados pessoais aqueles utilizados para formação do
perfil comportamental de determinada pessoa natural. A pessoa a
quem os dados pessoais se referem são chamadas de “Titulares”.
Atente-se para o fato de que nem todo dado é dado pessoal. Esta
Política abrange a governança de dados de um modo geral, mas,
sobretudo, de dados pessoais.
Se, por outro lado, nós nos referirmos a “Controlado(a)”, saiba
que  estamos  nos  referindo  àquele  a  quem compete  tomar  as
decisões acerca do uso dos dados pessoais, no caso nós da IMPLY,
que,  de  agora  em  diante,  será  também  referida  pelos  termos
“IMPLY”, “nós” ou “nossos”. E, por fim, quando nos referirmos a
“usuário”, saiba que estamos nos referimos a você, ‘Titular’ dos
dados, pessoa natural ou instituição que trafega em nossos sites e
que  também  poderá  ser  identificado  como  “você”,  “seu”  ou
“sua”.
A  presente Política  de  Privacidade está  dividida  nos  seguintes
tópicos:
1. Coleta de dados
2. Uso dos dados e agentes de tratamento
3. Compartilhamento dos dados
4. Armazenamento e segurança dos dados
5. Direitos dos Titulares de dados 
6. Contato relacionado à proteção de dados
7. Mudanças na Política de Privacidade
 
1. Coleta de dados
Os tipos e as quantidades de dados, sejam eles pessoais ou não,
que coletamos variam de acordo com o tipo de atividade que
você  pratica  no  nosso  site.  Os  dados  coletados  são  utilizados
apenas para as finalidades de prestação dos serviços oferecidos
pela IMPLY e para as finalidades descritas nesta Política. Toda a
nossa atividade de coleta e utilização de dados assenta-se sobre
alguma base legal autorizativa.   A seguir, nós listamos os dados
que coletamos, explicamos em quais situações a coleta ocorre e,
por fim, demonstramos, no item 1.6, a base legal que nos autoriza
a fazê-lo.
 
1.1 Visitantes dos domínios IMPLY 
No caso de haver simples navegação nos sites da IMPLY - sem que
haja qualquer tipo de cadastro -,  coletamos dados referentes a
essa  atividade.  Os  dados  de  navegação  dizem  respeito  a
informações sobre o  navegador  (browser  e versão utilizada),  o
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In compliance with the General Data Protection Regulation
“GDPR”  (Federal  Law  No.  13.7092018  in  Brazil),  we  will
have  access  and control  over  some of  your  information
while  you  are  on  our  websites  or  register  with  them.
Furthermore, we will also have access to data on natural
persons,  collected  at  expos  and  events  where  the  data
subject provides his data to IMPLY. In addition, we will be
responsible for defining the internal use of this information
and for protecting it. We will do all of this taking care of
your privacy and the protection of your personal data. We
value the security of your data, respect your privacy and
care about the transparency of our own actions. For this
reason, we present this Policy with information about the
collection, use, sharing, storage, among other treatments
of your information and your personal data. 
To make this Policy easier to understand, these are some
definitions:
When you encounter the term “personal data”, please be
aware  that  we  are  referring  to  any  and  all  information
relating  to  an  identified  or  identifiable  natural  person.
Personal data are also those used to form the behavioral
profile of a particular natural person. The person to whom
the personal data refer are called “Holders”. Note that not
all  data  is  personal  data.  This  Policy  covers  data
governance in general, but especially personal data.
If, on the other hand, we refer to "Controlled", know that
we are referring to the one who is responsible for making
decisions  about  the  use  of  personal  data,  in  this  case,
IMPLY, which, from now on, will be also referred to by the
terms “IMPLY”, “we” or “our”. And, finally, when we refer
to "user", know that we are referring to you, 'Data Owner',
natural person or institution that visits on our websites and
who may also be identified as "you", "your" or “yours”. 
This Privacy Policy is divided into the following topics:
1. Data collection
2. Use of data and processing agents
3. Data sharing
4. Data storage and security
5. Rights of Data Subjects
6. Contact related to data protection
7. Changes to the Privacy Policy

1. Data collection
The types and amounts of data, whether personal or not,
that we collect vary depending on the type of activity you
engage in on our site. The data collected is used only for
the purposes of  providing the services offered by IMPLY
and for the purposes described in this Policy. All our data
collection and use activity is based on some authoritative
legal  basis.  Here  we  list  the  data  we  collect,  explain  in
which situations the collection takes place and, finally, we
demonstrate,in item 1.6, the legal basis that authorizes us
to do so. 

1.1 Visitors to the IMPLY domains
In  the  case  of  simple  navigation  on  IMPLY's  websites  -
without any kind of registration -, we collect data referring
to this activity. Browsing data refers to information about
the  browser  (browser  and  version  used),  the  operating
system, the IP address, the date/time of the visit, the URLs
(Uniform Resource Locators), the contents and information
searched and viewed on our Portal, the definition of the



sistema operacional, o endereço de IP, o registro da data/hora da
visita,  as  URLs  (Uniform  Resource  Locators),  os  conteúdos  e
informações  pesquisados  e  visualizados  no  nosso  Portal,  a
definição  da  tela  e  do  comportamento  na  Plataforma.
Objetivamos  com  isso  verificar  a  sua  identidade  e  também
monitorar e controlar o uso que você e outros usuários fazem dos
nossos Portais.  
A coleta dos dados de navegação ocorre, entre outras maneiras,
por meio de cookies. Os cookies são pequenos arquivos de texto
depositados por um site servidor no computador do usuário para
“memorizar” algumas informações relativas à navegação e para, a
partir  desse  procedimento,  associar  e  distinguir  os  usuários.
Os cookies capturam  os  dados  não  sigilosos  do  equipamento  e
cumprem diferentes funções.
Nossos Portais se utilizam de basicamente três tipos de cookies.
Nós  utilizamos  cookies  operacionais  cuja  função  consiste
basicamente em capturar informações do seu equipamento tais
como browser  utilizado,  versão  e  definição  do  monitor  com o
propósito  de  viabilizar  a  melhor  experiência  de  navegação  em
nosso website.  Por meio da utilização de cookies operacionais,
nós conseguimos permitir a disposição do conteúdo dos nossos
Portais de forma adequada ao tamanho da sua tela por exemplo.
Conseguimos  também  ajustar  a  velocidade  de  conexão,  ativar
funcionalidades  essenciais  (como  software  e  antivírus),  entre
outras.  Esses  cookies  permanecem  habilitados  o  tempo  todo
durante  a  sua  navegação,  mas,  caso  você  deseje  recusá-los,
desabilitá-los  ou apagá-los  por  meio  das  configurações  do seu
navegador,  você poderá fazê-lo.  Nesse caso,  algumas áreas  do
website poderão não funcionar corretamente.
Além dos cookies operacionais, nós utilizamos cookies analíticos
cuja função consiste em nos ajudar a entender como você utiliza
nossos Portais. Por meio de cookies analíticos, nós conseguimos
gerar  dados estatísticos agregados de uso dos nossos websites
através  do  Google  Analytics  como,  por  exemplo,  índice  de
audiência, locais mais acessados, etc. Esses dados são utilizados
para permitir o aprimoramento dos nossos Portais no futuro. Para
que funcionem corretamente, os cookies analíticos precisam do
seu consentimento.
Por fim, utilizamos ainda um outro tipo de cookies, qual seja, os
cookies comportamentais de marketing, cuja finalidade consiste
em exibir anúncios relevantes que possam ser de seu interesse.
Por  meio  da  captura  de  dados  relacionados  às  atividades  que
você pratica em nosso Portal nós conseguimos identificar alguns
de  seus  gostos  e  suas  preferências  e,  conseguimos,  com  isso,
direcionar produtos do seu interesse.
Para mais informações a respeito da nossa  Política de Cookies,
acesse nossa Política de Cookies disponível em imply.com

1.2 – Histórico de ações praticadas em nossos sites
Todas  as  atividades  que  você  pratica  em  nossos  Portais  são
registradas para controlar a licitude de suas ações e também a fim
de perceber suas preferências.  Nossa análise em relação a isso
pode  te  ajudar  em  futuras  compras  e  atendimentos.  Para
desempenhar  essas  funções  corretamente,  nós  coletamos  e
cruzamos algumas informações relativas ao seu acesso.
 
1.3 – Outras informações
Nós  podemos  coletar  dados  pessoais  que  você  mesmo tornou
público  como,  por  exemplo,  dados  divulgados  por  meio  de
comentários na internet.  Nós coletaremos esses dados possam
ter alguma relação com as atividades que você pratica ou praticou
nos  nossos  Portais.  Além  disso,  poderemos  coletar  dados  que
você mesmo voluntariamente nos fornecer como, por exemplo,
aqueles compartilhados por meio de comunicações com a IMPLY

screen and behavior on the Platform. We aim with this to
verify your identity and also to monitor and control the use
that you and other users make of our Portals.
The collection of navigation data takes place, among other
ways, through cookies. Cookies are small text files placed
on the user's  computer by a server site to “save” some
information  relating  to  navigation  and,  based  on  this
procedure,  associate  and  distinguish  users.  Cookies
capture  non-confidential  data  from  the  equipment  and
fulfill different functions.
Our Portals use basically three types of cookies.  We use
operational cookies whose function is basically to capture
information from your equipment such as browser used,
version and monitor setting in order to provide the best
browsing experience on our website. Through the use of
operational cookies, we are able to allow the arrangement
of the content of our Portals in an appropriate way to the
size  of  your  screen,  for  example.  We were also  able  to
adjust  the  connection  speed,  activate  essential  features
(such  as  software  and  antivirus),  among  others.  These
cookies remain enabled at all times during your browsing,
but if you wish to refuse, disable or delete them through
your browser settings, you can do so. In this case, some
areas of the website may not work correctly.
In  addition  to  operational  cookies,  we  use  analytical
cookies whose function is to help us understand how you
use our Portals. Through analytics cookies, we are able to
generate aggregated statistical data about the usage of our
websites through Google Analytics, such as audience index,
most  visited  pages,  etc.  This  data  is  used to  enable  the
improvement  of  our  Portals  in  the  future.  In  order  for
them  to  work  correctly,  analytic  cookies  need  your
consent.
Finally,  we  also  use  another  type  of  cookies,  namely,
behavioral marketing cookies, whose purpose is to display
relevant advertisements that may be of interest to you. By
capturing data related to the activities you practice on our
Portal,  we are able to identify some of your preferences
and, with this, we are able to target products of interest to
you.
For more information regarding our Cookie Policy, please
access our Cookie Policy available at imply.com

1.2 - History of actions taken on our websites
All activities that you practice on our Portals are registered
to control the legality of your actions and also in order to
understand your preferences.  Our analysis regarding this
can help you in future purchases and services. In order to
perform these functions  correctly,  we  collect  and cross-
reference some information regarding your access. 

1.3 - Other information
We may collect personal data that you have made public
yourself,  such  as  data  disclosed  through  internet
comments. We will collect this data that may be related to
the activities you practice or practiced on our Portals.  In
addition, we may collect data that you voluntarily provide
to  us  yourself,  such  as  that  shared  through
communications with  IMPLY  through  our  forms,  chat  or
customer service. 

2. Data usage
In general,  we process different personal data to ensure
quality  service  and  improve  your  experience  on  our



por meio de nossos formulários, chat ou serviço de atendimento
ao consumidor.
 
2. Uso de dados
No geral, nós tratamos diversos dados pessoais para garantir um
atendimento de qualidade e melhorar sua experiência em nossos
Portais.  Além  disso,  objetivamos  com  o  tratamento  de  dados
atender a uma série de finalidades específicas, entre elas: 
a) Auxiliar no diagnóstico e solução de problemas técnicos;
b) Desenvolver novas funcionalidades;
c) Realizar o atendimento de solicitações, dúvidas e reclamações
em nossa Central de Atendimento;
d) Identificar corretamente o usuário cadastrado;
e) Auxiliar no diagnóstico e solução de problemas técnicos que
sejam relacionados aos nossos sites;
f)  Desenvolver  novas  funcionalidades,  melhorando  a  sua
experiência conosco; e
g)  Entrar  em  contato  com  você,  quando  necessário  e/ou
autorizado  por  você.  Esses  contatos  podem  ser  sobre
comunicação de promoções e lançamentos de produtos, eventos
e  feiras,  respostas  a  dúvidas,  respostas  a  reclamações  e
solicitações diversas.
Além dos casos acima mencionados, nós também tratamos dados
pessoais para outras finalidades. Confira a seguir:
a) Realizar  investigações e medidas de prevenção e combate a
ilícitos,  fraudes,  crimes  financeiros  e  crimes  de  lavagem  de
dinheiro, financiamento e/ou divulgação de terrorismo, pedofilia,
homofobia, racismo e pirataria;
b) Garantir o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou
garantir o exercício regular de direitos da IMPLY. Nesses casos,
podemos,  inclusive,  utilizar  e  apresentar  as  informações  em
processos judiciais  e  administrativos,  se  necessário  e  solicitado
por órgãos oficiais; e
c) Colaborar com o cumprimento de ordem judicial, de autoridade
competente ou de órgão fiscalizador.
 
3. Agente de tratamento
A IMPLY  é  considerada  para  fins  da  Lei  Geral  de  Proteção  de
Dados,  como  a  “Controladora”  dos  dados  pessoais  sob
tratamento. Isso significa dizer a IMPLY é o agente que toma as
decisões  sobre  o  tratamento  de  dados  pessoais  para  as
finalidades descritas neste documento. Além disso, isso significa
que a IMPLY assume uma série de obrigações definidas na LGPD
perante  os  Titulares  dos  dados  pessoais  e  de  autoridades
públicas. 
 
4. Compartilhamento de dados
Para  a  execução  das  atividades  de  tratamento  de  dados  já
mencionadas,  nós  poderemos,  se  necessário,  compartilhar  os
seus dados pessoais com outras unidades do Grupo IMPLY, com
prestadores  de  serviços  auxiliares  ou  com  órgãos
reguladores. Jamais vamos comercializar seus dados pessoais ou
compartilhá-los  sem  o  seu  consentimento  ou  sem  justificativa
legal.
Os prestadores de serviços auxiliares e parceiros, bem como as
outras  unidades  da  IMPLY,  nos  ajudam  na  administração  dos
nossos  sites  de  acordo  com  as  nossas  instruções.  Eles  nos
auxiliam também em análises  antifraude,  na  intermediação  de
pagamentos (como bancos e administradoras de cartão), gestão
de campanhas de marketing e armazenamento em nuvem.
Eventualmente,  poderemos  compartilhar  seus  dados  pessoais
com  autoridades  judiciais,  policiais  ou  governamentais  para
cumprir integralmente com obrigações legais e regulatórias.
IMPORTANTE: A  IMPLY  possui  sua  sede  no  Brasil,  e  todos  os

Portals. In addition, we aim with the processing of data to
serve a series of specific purposes, including: 
a)  Assist  in  the  diagnosis  and  solution  of  technical
problems; 
b) Develop new features; 
c)  Fulfill  requests,  doubts  and  complaints  in  our  Call
Center;
d) Correctly identify the registered user;
e)  Assist  in  diagnosing  and  solving  technical  problems
related to our websites; 
f) Develop new features, improving your experience with
us; and 
g) Contacting you,  when necessary and/or authorized by
you.  These  contacts  can  be  about  communication  of
promotions  and  product  launches,  events  and  fairs,
answers  to  doubts,  answers  to  complaints  and  various
requests.  In  addition to  the cases  mentioned above,  we
also process personal data for other purposes: 
a) Carry out investigations and measures to prevent and
combat illegal acts,  fraud, financial  crimes and crimes of
money  laundering,  financing  and/or  dissemination  of
terrorism, pedophilia, homophobia, racism and piracy; 
b)  Ensuring  compliance  with  a  legal  or  regulatory
obligation or guaranteeing the regular exercise of IMPLY's
rights. In these cases, we may even use and present the
information in  judicial  and administrative proceedings,  if
necessary and requested by official bodies; and 
c) Collaborate with the fulfillment of court orders, from a
competent authority or a supervisory body.

3. Treatment agent
IMPLY  is  considered,  for  purposes  of  the  General  Data
Protection Law, as the “Controller” of  the personal  data
being processed. This means that IMPLY is the agent that
makes decisions about the processing of personal data for
the  purposes  described  in  this  document.  Furthermore,
this  means  that  IMPLY  assumes  a  series  of  obligations
defined in the LGPD towards the Subjects of personal data
and public authorities. 

4. Data sharing
In  order  to  carry  out  the  data  processing  activities,  we
may,  if  necessary,  share  your  personal  data  with  other
units of the IMPLY Group, with auxiliary service providers
or  with  regulatory  bodies.  We  will  never  trade  your
personal  data  or  share  it  without  your  consent  or  legal
justification.
Ancillary service providers and partners, as well  as other
IMPLY  units,  assist  us  in  administering  our  websites  in
accordance with our instructions. They also help us with
anti-fraud analysis, payment intermediation (such as banks
and  card  companies),  marketing  campaign  management
and cloud storage.
From time to time, we may share your personal data with
judicial,  law  enforcement  or  government  authorities  to
fully comply with legal and regulatory obligations.
IMPORTANT: IMPLY has its headquarters in Brazil, and all
personal data and treatments performed are governed by
Brazilian  law.  IMPLY  RESERVES  THE  RIGHT  TO  ACCESS,
READ,  PRESERVE  AND  DISCLOSE  ANY  AND  ALL  DATA  IT
BELIEVES TO BE NECESSARY TO COMPLY WITH A LEGAL OR
REGULATORY OBLIGATION OR LEGAL ORDER; TO ENFORCE
OR  APPLY  THE  TERMS  OF  USE;  OR  TO  PROTECT  THE
RIGHTS,  PROPERTY  OR  SAFETY  OF  IMPLY,  OUR



dados  pessoais  e  tratamentos  realizados  são  regidos  pela  lei
brasileira.  A  IMPLY SE RESERVA NO DIREITO DE ACESSAR,  LER,
PRESERVAR  E  DIVULGAR  TODO  E  QUALQUER  DADO  QUE
ACREDITA  SER  NECESSÁRIO  PARA  O  CUMPRIMENTO  DE
OBRIGAÇÃO LEGAL OU REGULATÓRIA OU ORDEM JUDICIAL; PARA
FAZER  CUMPRIR  OU  APLICAR  OS  TERMOS  DE  USO;  OU  PARA
PROTEGER  OS  DIREITOS,  PROPRIEDADE  OU  SEGURANÇA  DA
IMPLY, DOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS, DE USUÁRIOS E OUTROS.
Ressaltamos que, caso não concorde com os compartilhamentos
realizados, recomendamos que não faça o uso dos nossos sites.
 
5. Armazenamento e Segurança dos Dados
A IMPLY utiliza  medidas técnicas  e  organizacionais  apropriadas
para  garantir  a  segurança  dos  dados  pessoais  coletados,
protegendo-os contra tratamentos ilícitos e/ou não autorizados,
contra perdas acidentais, danos e destruição.
As  páginas  do  nosso  site  são  protegidas  por  meio  do  mais
avançado método de criptografia de dados disponível atualmente
para uso comercial. Além disso, as contas criadas em nossos sites
são de uso restrito e protegidas por senha, de forma a resguardar
a privacidade e a segurança dos usuários. Tudo isso significa que
seus dados estão seguros conosco.
Agora,  isso  não significa que você não deva também cooperar
para garantir a sua privacidade. Nós fazemos a nossa parte, mas
você precisa também tomar alguns cuidados. Uma das medidas
de segurança que você pode adotar diz respeito às suas senhas.
Quando você cadastrar seu e-mail em nosso site, dê preferência a
uma senha diferente daquela que você utiliza para acessar sua
caixa de e-mail pessoal. Essa dica vale para todo e qualquer site
em que se cadastrar.
Além disso,  você deve também impedir  e  evitar  o  acesso não
autorizado de terceiros à sua conta e aos seus dados pessoais,
proteger a sua senha e/ou outro mecanismo de conexão de forma
adequada e limitar o acesso ao seu computador ou dispositivo e
navegador.  Você  pode  fazer  isso,  por  exemplo,  efetuando
o logout após ter concluído o acesso à sua conta. Caberá, ainda, a
você providenciar a alteração de sua senha periodicamente.
Seus  dados  pessoais  são  armazenados  após  seu  cadastro  em
nossos sites. A falta de acesso não ocasiona a sua perda. Via de
regra,  seus  dados  ficam  armazenados  enquanto  houver  uma
finalidade  para  seu  uso.  Há,  porém,  exceções.  Alguns  de  seus
dados  podem  ser  mantidos  mesmo  depois  de  cessadas  as
finalidades para as quais eles foram inicialmente coletados. Isso
pode  acontecer  no  caso  de  necessidade  de  manutenção  dos
dados  para  cumprimento  de  alguma  obrigação  legal  ou
regulatória ou, também, para uso exclusivo nosso. Nesse último
caso, garantimos que seus dados serão anonimizados e não serão
compartilhados  com  terceiros.  Ressaltamos  que  os  dados
completos de cartão de crédito não ficam armazenados em nosso
sistema.
 
6. Direitos dos(as) Titulares de Dados
A transparência sobre o tratamento de suas informações e dados
pessoais é nossa prioridade, até mesmo porque a IMPLY é feita
por pessoas que também possuem informações e dados pessoais
e  prezam pela  sua  privacidade.  Com a  entrada em vigor  a  Lei
Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  no  Brasil,  os  usuários
passam a ter garantidos todos os direitos previstos no Capítulo III
da Lei, a saber:
Direito à confirmação da existência do tratamento: o Titular pode
questionar,  junto à IMPLY,  se há a  realização de operações de
tratamento relativos aos seus dados pessoais;
Direito de acesso: o Titular pode solicitar e receber uma cópia de
todos os dados pessoais armazenados;

EMPLOYEES, USERS AND OTHERS.
We  emphasize  that,  if  you  do  not  agree  with  the  data
sharing, we recommend that you do not use our websites.

 5. Data Storage and Security
IMPLY  uses  appropriate  technical  and  organizational
measures to guarantee the security of the personal data
collected,  protecting  them  against  illicit  and/or
unauthorized treatment,  against  accidental  loss,  damage
and destruction.
The pages on our website are protected using the most
advanced data encryption method currently available for
commercial use. In addition, the accounts created on our
websites are for restricted use and password-protected, in
order to safeguard the privacy and security of users. All of
this means your data is safe with us.
Now, that doesn't mean you shouldn't also cooperate to
ensure your privacy. We do our part, but you also need to
be  careful.  One  of  the  security  measures  you  can  take
concerns your passwords. When you register your e-mail
address  on  our  website,  give  preference  to  a  password
different from the one you use to access your personal e-
mail  box.  This  tip  applies  to  each  and  every  site  you
register for.
In  addition,  you  must  also  prevent  unauthorized  third-
party  access  to  your  account  and  personal  data,
adequately  protect  your  password  and/or  other
connection mechanism, and limit access to your computer
or device and browser. You can do this, for example, by
logging  out  after  you  have  completed  access  to  your
account. It will also be up to you to change your password
periodically.
Your  personal  data  is  stored  after  you  register  on  our
websites. Lack of access does not cause its loss. As a rule,
your data is stored as long as there is a purpose for its use.
There are, however, exceptions. Some of your data may be
retained even after the purposes for which it was originally
collected have ceased. This can happen in the case of the
need  to  maintain  the  data  to  comply  with  any  legal  or
regulatory obligation or, also, for our exclusive use. In the
latter  case,  we  guarantee  that  your  data  will  be
anonymized and will not be shared with third parties. We
emphasize  that  complete  credit  card  information  is  not
stored in our system. 

6. Rights of Data Subjects
Transparency about the treatment of your information and
personal data is our priority, even because IMPLY is made
by people who also have personal  information and data
and who care for your privacy. With the entry into force of
the General Data Protection Regulation in Brazil, users are
guaranteed all the rights provided for in Chapter III of the
Law, namely:
Right  to  confirm  the  existence  of  the  processing:  the
Holder  may  question,  together  with  IMPLY,  whether
processing operations relating to his/her personal data are
carried out;
Right of access: the Holder may request and receive a copy
of all stored personal data;
Right  of  rectification:  the  Holder  may  request  the
rectification  of  personal  data  that  are  incomplete,
inaccurate or out of date;
Right of deletion: the Owner may request the deletion of
his personal data from the database managed by IMPLY,



Direito de retificação:  o Titular  pode requisitar  a retificação de
dados  pessoais  que  estejam  incompletos,  inexatos  ou
desatualizados;
Direito de eliminação: o Titular pode requisitar a exclusão de seus
dados pessoais de banco de dados geridos pela IMPLY, salvo se
houver  um  motivo  legítimo  para  a  sua  manutenção,  como
eventual obrigação legal de retenção de dados. Na hipótese de
eliminação,  a  IMPLY  se  reserva  no  direito  de  escolher  o
procedimento de eliminação empregado;
Direito de solicitar a suspensão temporária de tratamento ilícito
de  dados  pessoais:  a  qualquer  momento,  o  Titular  de  dados
poderá  requisitar  da  IMPLY  a  anonimização,  bloqueio  ou
eliminação de seus dados pessoais que tenham sido reconhecidos
por autoridade competente como desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade  com o disposto  na Lei  Geral  de
Proteção de Dados (“LGPD”);
Direito  de  oposição  a  um  tratamento  de  dados  pessoais:  nas
hipóteses  de  tratamento  de  dados  pessoais  não  baseadas  na
obtenção do consentimento, o Titular poderá apresentar à IMPLY
uma oposição, que será analisada a partir dos critérios presentes
na LGPD;
Direito à portabilidade dos dados:  o Titular poderá requisitar à
IMPLY que seus  dados  pessoais  sejam disponibilizados  a  outro
fornecedor  de  serviço  ou  produto,  respeitados  o  segredo
comercial e industrial da Instituição, bem como os limites técnicos
de sua infraestrutura; e
Direito  à  revogação  do consentimento:  o  Titular  tem  direito  a
revogar o seu consentimento. Entretanto, ressalta-se que isso não
afetará a legalidade de qualquer tratamento realizado antes da
retirada. Na hipótese de revogação do consentimento, talvez não
seja possível fornecer determinados serviços. Sendo este o caso,
o Titular de dados será informado.
Você pode exercer os seus direitos entrando em contato por meio
do e-mail dpo@imply.com ou do formulário fale conosco: 
https://www.imply.com/pt/contato/
 
7. Observações Gerais
Informações  selecionadas  sobre  lançamentos,  eventos  e
promoções da IMPLY e/ou seus parceiros serão enviadas apenas
para os  usuários  que fizeram a  opção por  esse  serviço,  sendo
possível, a qualquer momento, suspender o recebimento.
 
8. Contato relacionado à proteção de dados e demais situações
Caso você tenha dúvidas,  comentários ou sugestões relativas a
esta Política, ou acredite que suas informações e dados pessoais
tenham sido utilizados de maneira inconsistente com a presente
Política, entre em contato por meio do e-mail dpo@imply.com ou
do formulário fale conosco: 
https://www.imply.com/pt/contato/
 
9. Mudanças na Política de Privacidade
A  presente Política  de  Privacidade poderá  ser  constantemente
atualizada. Sendo assim, incentivamos que você visite esta página
periodicamente  para  tomar  conhecimento  das  modificações
realizadas. Além disso, no caso de haver atualizações e alterações
que  impliquem  na  necessidade  de  obtenção  de  um  novo
consentimento, este será solicitado.
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unless there is a legitimate reason for its maintenance, as a
possible  legal  obligation  to  retain  data.  In  the  event  of
elimination,  IMPLY  reserves  the  right  to  choose  the
elimination procedure used;
Right  to  request  the  temporary  suspension  of  illicit
processing of personal data: at any time, the Data Subject
may request from IMPLY the anonymization, blocking or
deletion of their personal data that have been recognized
by the competent authority as unnecessary, excessive or
treated in disagreement with the provisions of the General
Data Protection Law (“LGPD”);
Right of opposition to the processing of personal data: in
cases  of  processing  of  personal  data  not  based  on
obtaining consent, the Holder may submit an opposition to
IMPLY, which will be analyzed based on the criteria present
in the LGPD;
Right  to data  portability:  the Holder  may request  IMPLY
that  their  personal  data  be  made  available  to  another
service  or  product  provider,  respecting  the  Institution's
commercial and industrial secrecy, as well as the technical
limits of its infrastructure; and
Right to revoke consent: the Holder has the right to revoke
his consent. However, it should be noted that this will not
affect  the  legality  of  any treatment  carried  out  prior  to
withdrawal.  In the event that consent is revoked, it may
not be possible to provide certain services. This being the
case, the Data Subject will be informed.
You  can  exercise  your  rights  by  contacting  us  at
dpo@imply.com or through the contact us form: 
https://www.imply.com/engb/contact/

7. General Remarks
Selected  information  about  launches,  events  and
promotions by IMPLY and/or its partners will only be sent
to users who opted for this service, and it is possible, at
any time, to suspend receipt.

8. Contact related to data protection and other situations
If  you  have  any  questions,  comments  or  suggestions
regarding this Policy, or believe that your information and
personal  data  have been used in  a  manner  inconsistent
with this Policy,  please contact us at dpo@imply.com or
through the contact us form: 
https://www.imply.com/engb/contact/

9. Changes to the Privacy Policy
This Privacy Policy may be constantly updated. Therefore,
we encourage you to visit  this page periodically to learn
about  the  changes  made.  In  addition,  in  case  there  are
updates and changes that require a new consent, this will
be requested.
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