POLÍTICA DE PRIVACIDADE
(“POLÍTICA”)

Atualizado em 06 de julho de 2018.
A presente Política de Privacidade é parte integrante do Termo de Uso dos serviços
comercializados pela ANLIX. Ao contratar alguma das soluções oferecidas pela ANLIX você
estará concordando integralmente com os termos e condições aqui descritas.
Esta Política de Privacidade descreve como a ANLIX coleta, utiliza e compartilha informações
sobre você. Esta política se aplica às informações que coletamos quando você cadastra um
perfil, utiliza os serviços da ANLIX, acessa ou utiliza nosso website ou de aplicativos web e/ou
móvel. Nos reservamos o direito de realizar alterações periódicas nesta Política de Privacidade.
Quando efetuarmos tais mudanças, postaremos a última versão em nosso site com a data da
última atualização. Recomendamos a você acessar o nosso website de tempos em tempos a
fim de se manter informado sobre a nossa Política de Privacidade.
1. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE
1.1. A ANLIX trabalha respeitando a necessidade de proteger suas informações pessoais. A
ANLIX não fornecerá, publicará, revelará, comercializará ou transmitirá sob qualquer forma as
informações coletadas do USUÁRIO, do PROVEDOR, em desacordo com a presente política
de privacidade.
2. INFORMAÇÕES QUE VOCÊ NOS PASSA E COMO AS UTILIZAMOS
2.1. Coletamos informações que você nos envia como, por exemplo, aquelas que são enviadas
quando você cadastra um perfil junto a ANLIX, a saber, dados básicos do usuário, tais como
nome, e-mail, endereço, números de telefone, fotografia, data de aniversário, informações
financeiras, dados da conta bancária, números de cartões de crédito ou débito, dados para
contato e informações de localidade, ou quaisquer outras informações relacionadas a você.
2.2. A utilização de qualquer dado de USUÁRIO, será utilizado de forma anônima e agrupada
juntamente com os dados de outros usuários.
2.3. Os dados coletados sobre a rede do PROVEDOR serão de uso exclusivo para aplicações
que melhorem as funcionalidades do FLASHMAN, FLASHBOX e FLASHAPP, e demais
otimizações e desenvolvimento dos serviços da ANLIX.
3. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS QUANDO VOCÊ UTILIZA NOSSOS SERVIÇOS
3.1. Coletamos automaticamente algumas informações quando você utiliza nossos Serviços,
incluindo:
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Quando você abre o aplicativo, recebemos periodicamente informações analíticas sobre local,
data e hora, telas acessadas, geolocalização, endereços de IP e qualquer outra informação que
possa ser utilizada para o aperfeiçoamento dos Serviços.
Dispositivos. Nós armazenamos informações relacionadas ao aparelho utilizado para acessar
os Serviços, bem como a versão do sistema operacional utilizado, número de série, rede e
fluxo de iterações até o pagamento.
Detecção de outros Softwares. Nossos sistemas também poderão detectar outros softwares
rodando no aparelho utilizado, apesar de não coletarmos informações relativas a estes, tais
como a prevenção de mau uso e dispositivos antifraudes.
Cookies e Web Beacons. Nós utilizamos várias tecnologias para coletar informação, e isto pode
incluir o envio de cookies a seu navegador. Cookies são arquivos armazenamos em seu
computador que servem para, entre outras funcionalidades, guardar suas preferências e
identidade. Também coletamos informações utilizando web beacons, que são pacotes de
informação que podem ser utilizados nos nossos Serviços. Nós podemos utilizar web beacons
para contabilizar visitas, entender e avaliar a performance de campanhas de marketing, além
de determinar se você abriu ou não um e-mail enviado.
4. INFORMAÇÕES COLETADAS DE OUTRAS FONTES
4.1. Nós também poderemos coletar informações sobre você de terceiros, incluindo, mas não
se limitando a serviços de verificação de identidade, serviços de proteção ao crédito e fontes
públicas de informação.
5. INFORMAÇÕES COLETADAS DE FERRAMENTAS DE MARKETING
5.1. Nós podemos autorizar terceiros a coletar informações para fins de promoção e divulgação
de nossos Serviços e para nos fornecer informações analíticas. Estes terceiros podem se
utilizar de cookies, web beacons, APIs e outras tecnologias para coletar informações tais como
localidade, endereço de IP, números de dispositivos, data e hora do acesso, páginas ou telas
visitadas, tempo gasto durante o acesso, botões e links clicados e informações de conversão.
Esta informação poderá ser utilizada pela ANLIX e empresas do mesmo grupo econômico ou
parceiros estratégicos para analisar e determinar o sucesso de uma campanha, a usabilidade
de uma página e o entendimento do usuário. A ANLIX não será responsável por cookies, web
beacons ou outras tecnologias de rastreamento de forma que recomendamos a você verificar a
política de privacidade destes terceiros.
Google Analytics
Este site usa o Google Analytics, um serviço de análise na internet fornecido pelo Google, Inc.
(“Google”). O Google Analytics usa “cookies”, que são arquivos de texto colocados em seu
computador que ajuda o site a analisar como as pessoas usam o site. A informação gerada
pelo cookies sobre a sua utilização do site (incluindo o seu endereço IP) será transmitida e
armazenada pelo Google em servidores nos Estados Unidos. O Google irá usar esta
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informação com a finalidade de avaliar a sua utilização do site, compilando relatórios sobre a
atividade no site para operadores e fornecendo outros serviços relacionados às atividades do
site e utilização da internet. O Google também pode transferir esta informação para terceiros,
sempre que exigido por lei, ou onde tais terceiros processem a informação em nome do
Google. O Google não associará o seu endereço de IP com quaisquer outros dados mantidos
pelo Google. Você pode recusar o uso dos cookies ao selecionar as definições apropriadas em
seu navegador, no entanto, por favor, note que se você fizer isso, você pode não conseguir usar
todas as funções deste site. Ao utilizar este site, você concorda com o processamento dos seus
dados pessoais pelo Google na forma e para os fins mencionados acima.
Em caso de dúvidas sobre as disposições destes termos ou demais documentos relacionados
entre em contato conosco.
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