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1. Introdução

A LIQI DIGITAL ASSETS (“LIQI”), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ

no 41.743.644/0001-57, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 4° Andar, Conjunto 41,

Jardim Paulistano, São Paulo – SP – 01452-921, é uma empresa criada com fins a facilitar

o acesso a ativos reais, por meio da tokenização via blockchain, acessíveis através de

sua Plataforma Eletrônica, tanto na própria tokenização, como no fornecimento da

tecnologia para que as empresas possam executar tais serviços junto aos seus clientes.

A Liqi, através da Plataforma Tokenize, coletará dados e informações pessoais,

visando, sobretudo, identificar seus usuários e proporcionar uma experiência segura,

entendendo a importância da privacidade e zelando pela segurança e proteção de

dados de todos os seus clientes, parceiros, colaboradores e usuários da plataforma,

além de demonstrar o seu comprometimento com as melhores medidas de segurança

da informação e transparência para resguardar a privacidade e proteção dos dados

pessoais.

As condições estabelecidas nesta Política de Privacidade são aplicáveis no

âmbito da utilização dos serviços disciplinada nos Termos de Uso e abrange todo o

tratamento dado pela Liqi aos Dados Pessoais necessários para atingir as finalidades

determinadas neste documento e que sejam capazes de identificar ou tornar

identificável o usuário que visita, entra em contato conosco, navega no site da Tokenize,

cadastra-se na plataforma e/ou utiliza os serviços prestados por nós (“Plataforma”).

Esta Política de Privacidade não se aplica a quaisquer aplicativos, produtos,

serviços, site ou recursos de mídia social de terceiros que possam ser oferecidos ou

acessados por meio da Plataforma. O acesso a esses links fará com que você deixe a

Plataforma e possa resultar na coleta ou compartilhamento de informações sobre você

por terceiros. Nós não controlamos, endossamos ou fazemos quaisquer representações

https://tokenize.liqi.com.br/


sobre esses sites de terceiros ou suas práticas de privacidade, que podem ser

diferentes das nossas. Recomendamos que você revise a política de privacidade de

qualquer site com o qual você interaja antes de permitir a coleta e o uso de seus Dados

Pessoais.

Para fins desta Política, entende-se por Dado Pessoal a definição legal deste

termo na Lei nº 13.709/18 (“LGPD” ou “Lei Geral de Proteção de Dados”), qual seja,

informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

O acesso e o uso da Plataforma da Liqi é direcionado apenas (i) às pessoas

naturais maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliados no Brasil, que possuam

plena capacidade legal para sua utilização e (ii) às sociedades em situação regular,

legalmente constituídas e existentes de acordo com a legislação brasileira.

No caso de menor de idade emancipado, é necessário enviar o documento

comprovando a emancipação.

A utilização da Plataforma destina-se ao uso interno e pessoal do Usuário, não

sendo autorizada a sua utilização comercial. Tratando-se de Pessoas Jurídicas, o

cadastro do Usuário deverá ser realizado pelo respectivo representante legal

devidamente autorizado.

Esta Política de Privacidade aplica-se somente a informações coletadas por

meio da plataforma.

2. ACEITE (CONSENTIMENTO)

AO ACESSAR A PLATAFORMA, ENVIAR COMUNICAÇÕES, FORNECER QUALQUER TIPO DE

DADO PESSOAL E MANIFESTAR O “ACEITE” A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ DECLARA

EXPRESSAMENTE QUE LEU E ENTENDEU TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES AQUI

DETERMINADOS.

https://tokenize.liqi.com.br/


Caso não concorde com os termos desta Política, ainda que parcialmente, você

pode não aceitá-la, mas deve estar ciente que alguns serviços não poderão ser

prestados sem a coleta de determinadas informações e/ou Dados Pessoais.

Caso você nos envie Dados Pessoais referentes a outras pessoas físicas, você

declara ter a competência para fazê-lo e declara ter obtido o consentimento ou possui

a base legal adequada para autorizar o compartilhamento com a Liqi e uso de tais

informações nos termos desta Política de Privacidade e da LGPD.

Ao manifestar expressamente o “aceite” dessa Política de Privacidade, que será

feita quando você se cadastrar em nossa plataforma para o uso do site, o usuário

declara estar ciente com relação aos termos ora propostos aqui neste documento, o

qual descreve as finalidades e formas de tratamento de dados pessoais que

disponibilizar na nossa plataforma, conferindo, assim, sua livre e expressa concordância

com os termos aqui estipulados.

Caso haja alguma dúvida sobre a forma como tentamos proteger a sua

privacidade, por favor, entre em contato conosco através do e-mail lgpd@liqi.com.br.

3. Tratamento de Dados

A Liqi somente coleta, trata e mantém os Dados Pessoais e Dados Pessoais

Sensíveis que sejam estritamente necessários e quando o propósito/finalidade do

tratamento se enquadre em uma das hipóteses legais permitidas, sendo certo que o

usuário tem o direito de ser informado sobre a razão e a forma pela qual seus Dados

Pessoais são coletados, tratados e mantidos durante todo o processo.

É considerado Dado Pessoal Sensível o dado pessoal sobre origem racial ou

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

https://tokenize.liqi.com.br/
mailto:lgpd@liqi.com.br


caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural nos termos da LGPD. 1

4. Dados Coletados e suas finalidades

O público em geral poderá navegar na plataforma https://tokenize.liqi.com.br/

sem necessidade de qualquer cadastro e envio de Dados Pessoais, entretanto

poderemos coletar dados de identificação digital.

Para atingir as finalidades descritas nos Termos de Uso e nesta seção, a Liqi

poderá coletar os seguintes Dados Pessoais que serão (i) fornecidos ou disponibilizados

diretamente por você e (ii) coletados automaticamente sobre você, conforme

detalhado a seguir:

a) Para permitir o cadastro na Plataforma e a correta identificação do usuário, bem
como para a adoção de medidas antifraude e de prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme detalhado na Política de
Conheça o seu Parceiro “KYP”, são coletados e processados: nome da empresa,
CNPJ, nome completo do responsável, e-mai e telefone;

b) Para continuar o procedimento cadastral e verificar a conta da empresa para as
tokenizações, são coletados e processados dados da empresa e do seu
representante: nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, cargo,
nacionalidade, endereço completo, além da razão social, nome fantasia,
endereço completo e dados da conta bancária.

c) Para admitir o cadastro e permitir transações por usuários pessoa jurídica e
validar informações e identidade e adotar medidas de prevenção à prática de
ilícitos são coletados e processados os Dados Pessoais dos sócios ou
representantes legais inseridos nos atos constitutivos, procurações e,
complementarmente, os dados e documentos previstos nas alíneas a), b) e c);

1 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

II - dado pessoal sensível: 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 à saúde ou à vida
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

https://tokenize.liqi.com.br/


d) Para permitir a emissão de notas fiscais dos serviços prestados pela Liqi e
recolher os impostos devidos em razão da nossa atividade, são tratados: Razão
Social, CNPJ e endereço;

e) Para permitir que a Liqi entre em contato com você e para permitir o
atendimento de solicitações de suporte e solução de bugs, esclarecimentos de
dúvidas ou reclamações dos usuários e visitantes enviadas voluntariamente via
chat ou formulário de contato disponibilizados no site, e-mail, redes sociais ou
por meio de sites de reclamações como o “Reclame Aqui” e permitir a solução da
demanda, identificação do cadastro e o retorno do contato, são coletados:
Nome, e-mail e telefone; eventualmente, se não for possível a localização do
cadastro do usuário pelo e-mail, telefone ou nome, poderá ser solicitado o CPF
ou CNPJ do cadastro;

f) Na navegação pela Plataforma, sem qualquer interação direta conosco, por meio
de uso de tecnologias diversas, a Liqi poderá coletar informações tais como
informações sobre o navegador e o dispositivo que você está usando, seu
endereço IP, sua localização, o endereço do site a partir do qual você chegou e
forma de navegação dentro da nossa Plataforma (“Dados de Navegação”).
Algumas dessas informações são coletadas usando ferramentas tecnológicas
que incluem cookies, web beacons e links da web incorporados. Para saber
acesse a seção 09 deste documento.

j.1) O público em geral poderá navegar na Plataforma sem necessidade de

qualquer cadastro e envio de Dados Pessoais, com exceção aos Dados de

Navegação indicados acima. No entanto, algumas das funcionalidades da

Plataforma poderão depender de prévio cadastro e envio de Dados Pessoais.

Além das finalidades descritas nos itens acima, a Liqi poderá tratar seus Dados

Pessoais, para:

a) formar, manipular, fazer backup e garantir a segurança de nossos bancos de

dados;

b) permitir a prestação de todos os nossos serviços, nos limites definidos nos

Termos de Uso;



c) garantirmos a segurança da nossa operação e dos nossos usuários;

d) entendermos a sua experiência na Plataforma e aprimorarmos os nossos

produtos, otimizando e personalizando sua experiência de relacionamento

conosco;

e) Verificar autenticidade das informações e documentos eventualmente

fornecidos por você;

f) detectar e prevenir fraudes ou a prática de quaisquer outros ilícitos;

g) permitir-nos usar as ações disponíveis ou limitar danos que venhamos a

sofrer;

h) permitir a defesa em processos administrativos ou judiciais interpostos contra

a LIQI;

Você reconhece ser o único responsável pela veracidade, exatidão, autenticidade e

legalidade dos Dados Pessoais e informações fornecidos diretamente por você,

comprometendo-se, ainda, com a guarda, sigilo e boa utilização de eventual login e

senha cadastrados, quando aplicável, isentando a LIQI de qualquer responsabilidade

nesse sentido.

A Liqi adota medidas para garantir que quaisquer dados em sua posse sejam mantidos
precisos, atualizados em relação às finalidades para as quais foram coletados, sendo
certo que é garantido ao usuário a possibilidade de requerer a exclusão ou correção de
Dados Pessoais imprecisos ou desatualizados.

5. QUAIS FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZAM O TRATAMENTO DOS

DADOS PESSOAIS

O tratamento de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis é realizado de maneira

compatível com as finalidades originais para as quais foram coletados, conforme

informado no item anterior e não serão tratados com propósitos diversos, exceto se de

outra forma o usuário for informado sobre o novo tratamento e sempre em

conformidade com um dos fundamentos legais de tratamento previstas na LGPD.



Os usuários concordam que os Dados Pessoais serão tratados de acordo com os

fundamentos legais abaixo:

a) Para permitir a execução do contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados ao contrato e o cumprimento de todas as obrigações decorrentes
da prestação dos serviços oferecidos pela Liqi (artigo 7º, inciso II da LGPD);

b) Para garantir a prevenção à fraude e a segurança do titular, nos processos de
identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos (artigo 11º,
inciso II, alínea g) da LGPD);

c) Para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiros, para apoio e
promoção de suas atividades ou para proteção, em relação ao titular, do
exercício regular de seus direitos ou da prestação de serviços que o beneficiem
(artigo 7º, inciso IX) da LGPD);

d) Para permitir o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias por parte da
Liqi (artigo 7ª, inciso II e artigo 11º, inciso II, alínea a), ambos da LGPD);

e) Por meio do consentimento do Usuário, podendo este ser revogado a qualquer
tempo (artigo 7º, inciso I e artigo 11º, inciso I, ambos da LGPD);

f) Para permitir exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo
judicial, administrativo e arbitral (artigo 7º, inciso VI e artigo 11º, inciso II, alínea d),
ambos da LGPD).

A Liqi adota medidas técnicas recomendadas, de acordo com seu porte e atividades

desenvolvidas, para proteger os Dados Pessoais contra o tratamento não autorizado,

ilegal ou em desacordo com o disposto nesta Política e LGPD, bem como contra a perda

acidental, destruição ou danos.

Quando o tratamento dos Dados Pessoais não se enquadrar nos fundamentos legais

acima, a Liqi dará ciência ao usuário sobre o fundamento legal que autoriza o

tratamento, ou quando não houver fundamento, deverá a Liqi obter o consentimento,

assegurando que este seja dado pelo usuário de forma específica, livre, inequívoca e

informada.



6. TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS

Os Dados Pessoais coletados serão tratados pelo tempo suficiente para atingir as

finalidades definidas nas disposições 4.1 e 4.2 e serão mantidos sob guarda da Liqi

durante todo período da prestação dos serviços, até que seja revogado o

consentimento, quando esta for a base legal aplicável.

Após o encerramento da prestação dos serviços os Dados Pessoais poderão ser

mantidos pelo prazo necessário para o cumprimento de obrigações legais e

regulatórias aplicáveis à Liqi ou, ainda, pelo prazo prescricional para o exercício regular

dos seus direitos em contrato, ações judiciais, administrativas ou arbitrais.

7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DOS DADOS PESSOAIS

Via de regra, seus Dados Pessoais serão tratados e permanecerão armazenados no

território brasileiro. Contudo, caso haja necessidade, poderemos transferir os seus

dados pessoais para outros países como: Estados Unidos e países do Espaço

Econômico Europeu, onde empresas prestadoras de serviço estão sediadas ou mantêm

seus servidores de dados, servidores de e-mail e servidores de sistemas. Sendo

necessária qualquer transferência nesse sentido, esta ocorrerá quando necessário para

cumprimento das finalidades descritas nesta Política e nos Termos de Uso.

A Liqi garante que essas transferências internacionais serão realizadas apenas para

países que tenham grau equivalente ou superior de proteção de dados em

comparação ao Brasil, ou aplicará outros mecanismos legais para justificar esse uso

compartilhado.

8. Compartilhamento de dados

A Liqi reserva-se o direito de compartilhar suas informações com parceiros comerciais

com a única finalidade de verificar a veracidade e seu status legal, enviar os seus



dados, dúvidas, perguntas etc., bem como com provedores de serviços ou parceiros

para gerenciar ou suportar certos aspectos de nossas operações comerciais em nosso

nome. Esses provedores de serviços ou parceiros podem estar localizados nos Estados

Unidos, na Argentina, no Brasil ou em outros locais globais, incluindo servidores para

homologação e produção, e prestadores de serviços de hospedagem e

armazenamento de dados, gerenciamento de fraudes, suporte ao cliente, mecanismos

de engajamento referente a determinados criptoativos, atividades de publicidade e

marketing (incluindo publicidade digital e personalizada) e serviços de TI.

Todos os dados, informações e conteúdos sobre você podem ser considerados ativos

no caso de negociações em que a Liqi fizer parte , com terceiros, caso ocorra qualquer

reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão, transmissão ou transferência de toda

ou parte da nossa empresa, ativo ou capital (incluindo os relativos à falência ou

processos semelhantes).

Ainda, a Liqi se reserva o direito de fornecer seus dados e informações pessoais,

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

necessário para que a empresa esteja em conformidade com as leis nacionais.

Dados Pessoais e informações de outras naturezas coletadas na nossa plataforma

podem ser transferidos ou acessados por entidades pertencentes ao grupo corporativo

das empresas parceiras em todo o mundo de acordo com esta Política de Privacidade.

9. Utilização de Cookies

Quando você visita o nosso site, ele pode armazenar ou coletar informações no

seu navegador de internet (browser), principalmente na forma de cookies. Essas

informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas

principalmente para fazer o site funcionar como você espera. Entenda, a seguir, o que



são os cookies, para que utilizamos os cookies e como você poderá excluí-los do seu

navegador.

Cookies são pequenos arquivos de texto que são inseridos em seu computador

ou outro dispositivo quando você visita algum site. A inserção de cookies ajudará os

sites a reconhecerem o seu dispositivo numa próxima visita. Ainda, os cookies recolhem

também informações genéricas, designadamente a forma como os usuários chegam e

utilizam os sites ou a zona do país por meio da qual acessam os sites.

Usamos o termo cookies nesta política para nos referir a todos os arquivos e

tecnologia que recolhem informações desta forma.

Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o visitante, no

entanto, se já for usuário de nosso site, poderemos monitorar as suas visitas ao site

desde que, pelo menos, por uma vez, tenha iniciado a sua navegação a partir de

alguma comunicação enviada por nós, por exemplo, e-mail.

Os cookies são utilizados para fazer com que o nosso site funcione de forma mais

eficiente, bem como para fornecer informações aos proprietários do site sobre o seu

desempenho. Isso garantirá que você possa fazer uso total da funcionalidade do site.

Um cookie pode adaptar a operação do nosso site às suas necessidades, gostos

e desgostos, reunindo e lembrando dados sobre suas preferências personalizadas. Um

cookie de forma alguma nos dará acesso aos arquivos do seu computador ou a

quaisquer dados sobre você.

Os nossos cookies têm diferentes funções:

a) Cookies essenciais: alguns cookies são essenciais para acessar áreas específicas do nosso

site. Permitem a navegação no site e a utilização das suas aplicações, tal como acessar áreas

seguras do site através de login. Sem estes cookies, os serviços que o exijam não podem ser

prestados.

b) Cookies analíticos: utilizamos estes cookies para analisar a forma como os usuários usam o

site e monitorar a performance deste. Isto permite-nos fornecer uma experiência de alta

qualidade ao personalizar a nossa oferta e rapidamente identificar e corrigir quaisquer

problemas que surjam. Por exemplo, usamos cookies de desempenho para saber quais as

páginas mais populares, qual o método de ligação entre páginas que é mais eficaz ou para

determinar a razão de algumas páginas receberem mensagens de erro. Baseado na utilização

do site, podemos também utilizar estes cookies para destacar artigos ou serviços do site que



pensamos ser do interesse dos usuários. Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de

criação e análise estatística, sem nunca recolher informação de caráter pessoal.

c) Cookies de funcionalidade: utilizamos cookies de funcionalidade para nos permitir relembrar

as preferências do usuário. Por exemplo, os cookies evitam digitar o nome do usuário cada vez

que este acessa o site. Também usamos cookies de funcionalidade para fornecer serviços

avançados ao usuário, como efetuar comentários a um artigo. Em resumo, os cookies de

funcionalidade guardam as preferências do usuário relativamente à utilização do site, de forma

que não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita.

d) Cookies de publicidade: servem para direcionar a publicidade em função dos interesses de

cada usuário e do número de visitas que realizou, permitindo limitar o número de vezes da

exibição do anúncio. Estes cookies ajudam a medir a eficácia da publicidade.

e) Cookies de terceiros: servem para medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade

de terceiros no nosso site.

Os cookies utilizados podem ser:

a) Cookies permanentes: ficam armazenados ao nível do navegador de internet

(browser) nos seus dispositivos de acesso (PC, mobile e tablet) e são utilizados sempre

que o usuário faz uma nova visita ao site. Geralmente são utilizados para direcionar a

navegação de acordo com os interesses do usuário, permitindo-nos prestar um serviço

mais personalizado.

b) Cookies de sessão: são temporários, permanecem nos cookies do seu navegador de

internet (browser) até sair do site. A informação obtida permite identificar problemas e

fornece uma melhor experiência de navegação.

COMO EXCLUIR OS COOKIES DO MEU NAVEGADOR?

Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao usuário aceitar, recusar ou

apagar cookies ou receber notificações sobre a recepção de cookies, nomeadamente

através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador. Você pode

configurar os cookies no menu "opções", "preferências" ou “configurações” do seu

browser. Nos links abaixo você encontra mais detalhes sobre como ajustar as

preferências de cookies dos navegadores de internet mais populares:

● Google Chrome
● Mozilla Firefox

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s


● Safari
● Internet Explorer
● Microsoft Edge
● Opera

A Liqi respeita o direito à privacidade dos usuários, que poderão, a qualquer momento,

configurar a utilização dos Cookies ou optar pela sua desativação por meio da seleção

das definições apropriadas no respectivo navegador disponibilizadas no menu

“Configurações”.

O usuário entende que ao desativar a utilização dos cookies, especialmente os

estritamente necessários, alguns serviços do site podem não funcionar corretamente,

afetando, parcial ou totalmente, a navegação, a disponibilidade de algumas

ferramentas, a funcionalidades do site ou dos serviços, comprometendo seu correto e

esperado funcionamento e, eventualmente, comprometendo uma experiência mais

personalizada.

Importante esclarecer que a Liqi não se responsabiliza pelo uso de cookies por terceiros.

Os cookies colocados por terceiros podem, eventualmente, continuar a monitorar as

suas atividades online, mesmo depois de ter saído do nosso site, sendo recomendável

que você limpe seus dados de navegação regularmente.

9. Segurança dos dados

A Liqi está comprometida com a implementação dos padrões de segurança da

informação e com a proteção de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis com vistas

a garantir o direito fundamental do indivíduo à autodeterminação da informação, bem

como a confidencialidade, a integridade e disponibilidade, a autenticidade, a

responsabilidade e o não repúdio.

A empresa tem, ainda, o compromisso de manter a segurança dos Dados

Pessoais que você disponibilizar na Plataforma. Por isso, a Liqi adota medidas técnicas,

https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


digitais e organizacionais adequadas para evitar a violação de dados. Por exemplo, a

Liqi emprega controles de acesso digital, firewalls e antivírus em suas máquinas e

realiza procedimentos regulares de varreduras em seus equipamentos.

Quaisquer divulgações legalmente exigidas em caso de algum incidente de

segurança serão noticiadas adequadamente a você via e-mail ou disponibilizada de

forma ostensiva nos canais de comunicação da Liqi, bem como às autoridades

competentes, incluindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”),

conforme for necessário.

Nenhuma transmissão ou sistema de armazenamento de dados tem a garantia

de serem 100% seguros. Caso tenha motivos para acreditar que sua interação conosco

tenha deixado de ser segura, favor nos comunicar imediatamente por meio do e-mail

de contato indicado na disposição 12.

Recomendamos que fique atento aos e-mails que receber e ao fato de que: (i) a

Liqi nunca envia e-mails solicitando confirmação de dados/cadastro com anexos

executáveis (extensão exe, com, scr, bat) ou links para download; (ii) nossos e-mails

com informações têm como remetentes endereços de e-mail com domínio

@liqi.com.br; (iii) os links de nossos e-mails levam diretamente para o site da Liqi ou

para um de nossos hotsites. Caso tenha dúvidas quanto a qualquer mensagem

recebida, favor entrar em contato conosco por meio do e-mail indicado nas

disposições gerais.

Para maior segurança, também não é recomendável que o usuário utilize senhas

de fácil acerto, tais como nome, placa de veículo, número de telefone, data de

aniversário, entre outros. Também visando a sua segurança, recomendamos que utilize

apenas computadores e outros dispositivos com recursos de segurança e,

periodicamente, altere sua senha de acesso à Plataforma, a fim de dificultar qualquer

utilização indevida. Não recomendamos utilizar computadores ou dispositivos não

confiáveis ou redes públicas não protegidas para acessar a Plataforma ou para se

comunicar conosco. 



Ocasionalmente podem circular e-mails falsos pela internet, chamados Phishing,

envolvendo o nome da Liqi, e outras comunicações externas com o intuito fraudulento

de induzir os usuários a compartilhar informações pessoais e senhas com pessoas mal

intencionadas. Essas mensagens não são provenientes da Liqi.

Não enviamos e-mails ou pushs solicitando dados confidenciais, senhas,

números de cartão de cŕedito, endereço de carteira criptografada, etc. Também não

enviamos e-mails com anexos que possam ser executados (extensões: .exe, .com, entre

outras) ou links para eventuais downloads. Nunca forneça resposta a esses e-mails e,

caso ocorra, entre em contato imediatamente com nossos canais de atendimento. Não

ceda acesso aos seus dados em aplicativos que não são da Liqi.

● Sigilo e Confidencialidade

Os colaboradores da Liqi que tenham acesso a Dados Pessoais estão obrigados

aos deveres de confidencialidade e de proteção de Dados Pessoais previsto nesta

política, desde o seu ingresso na empresa. Apenas pessoas autorizadas podem acessar

as suas informações. Os dados cadastrais da empresa e do responsável poderão ser

acessados pelo setor de atendimento ao cliente da Liqi para possibilitar tal

atendimento.

Lembre-se de que você é corresponsável pelo sigilo de seus Dados Pessoais. O

compartilhamento de senhas e dados de acesso à plataforma viola esta Política de

Privacidade e os Termos de Uso da Liqi.

Operadores ou pessoas autorizadas que se utilizarem indevidamente de

informações, ferindo essa Política de Privacidade, estarão sujeitos à responsabilização e

às medidas legais cabíveis.

Além das hipóteses previstas, os dados coletados e as atividades registradas

apenas poderão ser compartilhados:



A. Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes,

sempre que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem

judicial, e, ainda, para instruir processos investigativos de cooperação

internacional, conforme autorizado pela legislação vigente;

B. De forma automática, em caso de movimentações societárias, como fusão,

cisão, aquisição e incorporação.

10. Direitos do Usuários

A Liqi garante ao usuário o exercício dos direitos que lhe são conferidos nos

termos da LGPD, sendo estes:

a) Confirmação da existência de tratamento – o que é assegurado por meio desta
Política de Privacidade;

b) Direito de acesso – ou seja, o direito de solicitar o acesso aos seus Dados
Pessoais e/ou aos Dados Pessoais Sensíveis que tratamos;

c) Direito de retificação – o direito a solicitar que a Liqi altere ou atualize os Dados
Pessoais do usuário, sempre que estiverem incorretos, incompletos ou
desatualizados;

d) Direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou
excessivos – o direito de solicitar que sejam tornados anônimos seus Dados
Pessoais ou exigir sua eliminação quando forem desnecessários ou excessivos
para a finalidade;

e) Direito à portabilidade – o direito de solicitar uma cópia dos seus Dados Pessoais
em formato eletrônico para transmissão para utilização em serviços de terceiros;

f) Direito à eliminação da informação – o direito a solicitar a exclusão dos seus
Dados Pessoais;



g) Direito à informação – o direito de saber com quais entidades – públicas ou
privadas - a Liqi compartilhou seus Dados Pessoais;

h) Direito à revogação – o direito de revogar, a qualquer tempo, o consentimento
para uso de seus Dados Pessoais;

i) Direito à oposição – o direito do usuário se opor ao tratamento de seus Dados
Pessoais que não esteja em alinhamento com as determinações da LGPD;

j) Direito de petição – contra a Liqi ou à Autoridade de Proteção de Dados aplicável,
se o usuário tiver motivos para supor que qualquer um de seus direitos de
proteção de Dados Pessoais tenha sido violado.

Estes direitos poderão ser exercidos por meio de requerimento expresso do

usuário enviado ao Encarregado de Proteção de Dados, através do endereço eletrônico

disponibilizado nas Disposições Gerais desta Política, e serão atendidos, sempre que

possível, imediatamente.

As requisições serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos

assegurar a eficácia dos seus direitos. Será necessário que faça prova da sua

identidade de modo a assegurar que o compartilhamento ou acesso a informações

que dizem respeito aos seus Dados Pessoais seja realizado apenas com o seu titular ou

representante legal devidamente constituído.

Lembramos que existem exceções a esses direitos, e, por exemplo, não será

possível excluir seus dados se formos obrigados por lei a mantê-los, se a relação

contratual ou comercial mantida conosco assim o exigir ou se tivermos outras

finalidades legítimas e fundamentadas para tanto. Da mesma forma, o acesso aos seus

Dados Pessoais pode ser recusado se a disponibilização das informações puder revelar

Dados Pessoais de outras pessoas ou, ainda, informações que possam revelar os

nossos segredos industriais e de negócio.



Na hipótese de impossibilidade de resposta imediata ao requerimento, a Liqi

comunicará ao usuário que não é agente de tratamento de dados, devendo nesta

hipótese indicar o agente, ou cientificá-lo das razões de fato e de direito que a

impedem de atender ao requerimento imediatamente.

11. Disposições Gerais

A Liqi garante que realizará revisões periódicas a fim de confirmar que as

iniciativas de privacidade, seus sistemas, medidas, processos, precauções e outras

atividades incluindo o gerenciamento de proteção de Dados Pessoais, foram

implementados e mantidos e estão em conformidade com a legislação e

regulamentação aplicáveis.

Ao implementar novos processos, procedimentos ou sistemas que envolvam o

tratamento de dados, a empresa busca implementar medidas para garantir que as

regras de privacidade e proteção de dados sejam adotadas desde a fase de

concepção até o lançamento/implantação destes projetos.

Caso pretenda exercer qualquer um dos direitos previstos nesta Política de Privacidade,

ou resolver quaisquer dúvidas relacionadas ao tratamento de seus Dados Pessoais,

favor entrar com contato conosco enviando uma mensagem para nossa DPO

(Encarregado de Dados): e-mail: lgpd@liqi.com.br

A Liqi se reserva o direito de modificar a presente Política de Privacidade a

qualquer tempo, observando a legislação aplicável, sendo o usuário comunicado de

tais alterações que serão consideradas imediatamente aplicáveis, vigentes e

vinculantes entre as partes.

Esta Política deve ser interpretada segundo a legislação brasileira. Fica eleito o

foro da Comarca de São Paulo para resolução de qualquer litígio ou controvérsia

envolvendo este documento.

mailto:lgpd@liqi.com.br

