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POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 
KÍNITRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE  

TERCEIROS LTDA. 
 
 

A Política de Privacidade da KÍNITRO foi desenvolvida em razão do nosso compromisso com a segurança e 
privacidade dos seus Dados Pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
Esta Política de Privacidade rege nossas práticas de tratamento de dados, bem como apresenta suas opções 
sobre uso, acesso e correção de dados pessoais. Caso não concorde com as práticas descritas nesta Política 
de Privacidade, não utilize o Site da KÍNITRO. 
 
Esta Política é atualizada periodicamente, sendo necessária a adesão pelo usuário através do Termo de Uso 
sempre que alterada. 
 
Considera-se para os fins desta Política: 
 

 
“Usuário” 

Todas as pessoas físicas que utilizam ou visitam o site da KÍNITRO, maiores de 
18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes de praticar os atos da 
vida civil ou os absolutamente ou relativamente incapazes devidamente 
representados ou assistidos. 

 
 

“Dados Pessoais” 

Refere-se a qualquer dado que identifique o Usuário pessoalmente de forma 
direta ou que, quando usadas em combinação com outras informações são 
passíveis de identificação do Usuário. Incluem-se dados de contato, como nome, 
endereço de e-mail, nome da empresa, endereço, número de telefone e outras 
informações sobre você ou sua empresa, fornecidas diretamente por você ou 
obtidas através de informações públicas. 

 
“Dados de Navegação” 

Refere-se às informações sobre o computador e as visitas do Usuário ao nosso 
site, como o seu endereço de IP, a localização geográfica, o tipo de navegador, a 
fonte de referência, a duração da visita e as páginas visualizadas. 

 
 

“Dados Sensíveis” 

Refere-se aos dados pessoais 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. 

“Lei Geral de Proteção 
de Dados” ou “LGPD” 

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

 
COLETA DE DADOS 
Durante a visita ao nosso Site, o Usuário tem liberdade para explorá-lo sem fornecer Dados Pessoais, Dados 
de Navegação ou Dados Sensíveis, tendo em vista que não há nele a prática de coleta de Dados. 
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Todavia, caso seja possível a identificação do Usuário, esta Política esclarece as práticas de tratamento dessas 
informações. 
 
 
DADOS SENSÍVEIS 
O site da KÍNITRO não coleta ou trata Dados Sensíveis dos seus usuários. 
 
TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS  
Caso seja possível a identificação de Dados Pessoais do Usuário, a KÍNITRO deverá observar a boa-fé e os 
seguintes princípios em relação ao seu tratamento: 
 
(i) finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados  ao 

Usuário, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;  
 
(ii) adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao Usuário, de acordo com o 

contexto do tratamento;  
 
(iii) necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com 

abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados;  

 
(iv) livre acesso: garantia, aos Usuários, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 

tratamento, bem como sobre a integralidade de seus Dados Pessoais;  
 
(v) qualidade dos dados: garantia, aos Usuários, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de 

acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;  
 
(vi) transparência: garantia, aos Usuários, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a 

realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e 
industrial;  

 
(vii) segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais de 

acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão;  

 
(viii) prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de Dados 

Pessoais;  
 
(ix) não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 

abusivos;  
 
(x) responsabilização e prestação de contas: demonstração, pela KÍNITRO, da adoção de medidas eficazes 

e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de Dados Pessoais e, 
inclusive, da eficácia dessas medidas. 
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A utilização dos dados eventualmente coletados ocorrerá somente em conformidade com esta Política de 
Privacidade. Seus Dados Pessoais não serão usados para finalidades diversas daquelas para as quais 
foram coletadas, salvo no caso de determinação legal, regulatória ou judicial. 

 
O acesso às suas informações pessoais será restrito aos nossos colaboradores autorizados, que estarão 

sujeitos às penalidades legais aplicáveis e às nossas próprias penalidades disciplinares internas, no caso 
de utilização indevida das mesmas. A KÍNITRO poderá compartilhar os Dados Pessoais com outros 
participantes do mercado, desde que previamente autorizado pelo Usuário e para fins de prestação de 
serviços contratados pelo Usuário. 

 
Os Dados Pessoais poderão ser utilizados exclusivamente pelos nossos colaboradores para: 
 
(i) enviar a você informações ou conteúdo; 
 
(ii) melhorar nosso atendimento mediante o esclarecimento de eventuais dúvidas. 
 
É importante que os dados eventualmente fornecidos à KÍNITRO sejam precisos, verdadeiros e atualizados.  
 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS 
O compartilhamento de Dados Pessoais do Usuário eventualmente coletados com terceiros só ocorrerá nas 
seguintes hipóteses: 
 
(i) sucessão empresarial, a exemplo de fusão, aquisição e incorporação, mantidas as finalidades e 

condições mínimas de segurança e legitimidade; 
 
(ii) contratação de serviços de processamento de dados junto a terceiros (operadores), tais como 

hospedagem de dados, sistemas de processamento (serviços de computação em nuvem), consultoria 
em tecnologia da informação, serviços de publicidade e marketing, serviços de faturamento de créditos 
(financeiros) e serviços de assessoria jurídica; e 

 
(iii) empresas do mesmo conglomerado econômico. 
 
A lei obriga a KÍNITRO a compartilhar Dados Pessoais do Usuário diante de ordem de autoridade judicial ou 
administrativa. O compartilhamento somente ocorrerá após a validação da ordem. 
 

SEGURANÇA DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
A KÍNITRO utilizará várias tecnologias e procedimentos de segurança para ajudar a proteger seus Dados 
Pessoais contra acesso, uso ou divulgação não autorizados. Protegeremos os Dados Pessoais que o Usuário 
eventualmente venha a fornecer em servidores de computador em um ambiente controlado, seguro e 
protegido contra acesso, uso ou divulgação não autorizados. Todos os Dados Pessoais serão protegidos por 
medidas físicas, técnicas e organizacionais. Mesmo com o exercício de todas essas práticas, a KÍNITRO não 
irá se responsabilizar pela eventual negligência do Usuário com seus próprios Dados Pessoais.  
 

COOKIES 
O site da KÍNITRO não utiliza cookies. 
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REDES SOCIAIS 
A KÍNITRO está no Instagram e LinkedIn, de modo que o tratamento de seus Dados Pessoais nos sites dessas 
redes sociais pode ser distinto daquele presente nesta Política. Caso queira melhor compreender o modo 
como seus dados são tratados, acesse o Aviso de Privacidade de cada uma delas: 
 
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 
 
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pt_BR 
 

RECURSOS DE MÍDIAS SOCIAIS – SITES EXTERNOS 
Nosso Site fornece links para outros sites. Nós não controlamos e não somos responsáveis pelo conteúdo ou 
práticas desses outros sites. O fato de disponibilizarmos esses links não constitui nosso endosso desses 
outros sites nem do seu conteúdo, dos proprietários ou das práticas deles. Esta Política de Privacidade não 
se aplica a outros sites. 
 

RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Após o alcance da finalidade a que se destina a eventual coleta de informações, a KÍNITRO arquivará tais 
dados pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo nas hipóteses em que autorizada ou obrigatória a conservação por 
período maior. Passado este prazo, as informações eventualmente coletadas serão excluídas ou 
anonimizadas. Caso solicitado, o tratamento de dados poderá ser cessado mediante solicitação expressa de 
seu titular. 
 

ACESSO E CONTROLE DE DADOS PESSOAIS 
O Usuário tem assegurada a titularidade de seus Dados Pessoais e garantidos os direitos fundamentais de 
liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos da LGPD, podendo solicitar: 
 
(i) acesso aos seus dados pessoais; 
 
(ii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 
(iii) revogação do consentimento e eliminação dos dados pessoais, salvo aqueles necessários ao 
cumprimento de obrigação contratual, legal ou regulatória, pelo tempo que durar referida obrigação; 
 
(iv) informações sobre o compartilhamento de dados com entidades pública e privadas; 
 
(v) confirmação da existência de tratamento e se opor ao tratamento, pedindo para restringirmos o 
tratamento dos seus Dados Pessoais ou solicitando a portabilidade de seus Dados Pessoais; 
 
(vi) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratado em 
desconformidade com a LGPD; 
 

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pt_BR
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(vii) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de 
acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;  
 
(viii) cessação do tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de 
consentimento, em caso de descumprimento da LGPD pela KÍNITRO. 
 

CONTATO, DÚVIDA E SOLICITAÇÕES 
O Encarregado de proteção de Dados Pessoais (DPO) é responsável por supervisionar questões relacionadas 
à legislação e normas aplicáveis, bem como questões de proteção de dados em geral, atuando como canal de 
comunicação entre a KÍNITRO, o Usuário e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 
 
Em caso de dúvidas, inclusive em relação aos seus direitos legais, reclamações ou sugestões relacionadas ao 
tratamento dos seus Dados Pessoais, entre em contrato com o DPO usando os dados abaixo. Sem prejuízo, é 
direito do titular dos Dados Pessoais peticionar em relação aos seus dados perante a ANPD. 
 
DPO: Anna Luísa Pannain 
Telefone: (21) 3527-6995 
E-mail: anna.luisa@kinitro.com.br 
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva nº 1.120, sala 302, Leblon, Rio de Janeiro – RJ. 


