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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A ALPHA-MAR INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.000.859/0001-17, está 
integralmente comprometida em resguardar e respeitar a privacidade de seus usuários, conforme 
definido na presente Política de Privacidade.  

1.2 O documento foi redigido de maneira simples e o fornecimento de quaisquer informações pelo 
usuário implica em concordância integral com este documento. Em caso de discordância, solicita-
se que não seja fornecida qualquer informação.  

1.3 Este documento esclarece quais as espécies de informações pessoais são coletadas dos usuários 
pelos meios digitais, incluindo, amplificativamente, o site da própria empresa e redes sociais, bem 
como de que forma, e para qual finalidade, os dados serão manipulados e utilizados.  

1.4 Qualquer dúvida em relação à política de privacidade pode ser esclarecida via e-mail 
adm@alphamarinvest.com. 

 

2 COLETA DE DADOS E FINALIDADE 

2.1 Os dados serão coletados em formulários específicos e terão natureza pessoal (nome, e-mail, 
telefone e profissão, dentre outros semelhantes), sendo que as informações serão fornecidas pelo 
próprio Usuário. 

2.2 Uma vez fornecidas as informações, a ALPHAMAR ficará automaticamente autorizada a utilizar os 
dados coletados exclusivamente para: 

I. Disponibilizar, aprimorar e desenvolver os serviços prestados pela ALPHAMAR; 

II. Envio de newsletters e informações relacionadas aos produtos e serviços disponibilizados pela 
ALPHAMAR;  

III. Contato telefônico ou via e-mail para realização de pesquisa e/ou oferta de produtos e serviços 
disponibilizados pela ALPHAMAR;  

IV. Envio de mensagens via WhatsApp e/ou SMS relacionadas aos produtos e serviços 
disponibilizados pela ALPHAMAR; 

V. Execução de análise de dados; 

VI. Para outra finalidade informada no momento da coleta de dados. 

2.3 Eventualmente, os dados poderão ser utilizados para finalidades não previstas acima, mas dentro 
de suas legítimas expectativas. O eventual uso dos dados do usuário para finalidades que não 
cumpram com essa prerrogativa será feito mediante autorização prévia. 
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3 ACESSO A DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO 

3.1 Os dados serão fornecidos em aplicativos e/ou websites e serão repassados para empregados, 
colaboradores e/ou prestadores de serviços da ALPHAMAR, devidamente autorizados, para as 
finalidades acima indicadas.  

3.2 Eventualmente, caso a inserção de suas informações se dê em ações criadas em parcerias, os 
parceiros explicitamente identificados também terão acesso à informação.  

3.3 Nenhum dado pessoal poderá ser divulgado publicamente.  

3.4 Todos os dados fornecidos possuem natureza confidencial e sua utilização estará de acordo com a 
presente Política. 

 

4 PROTEÇÃO E ARMAZENAGEM DE DADOS 

4.1 A ALPHAMAR empreende e empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a 
integridade de seus sistemas e a proteção dos dados sob sua custódia. Os servidores da 
ALPHAMAR estão localizados em diferentes locais do mundo para garantir sua estabilidade e 
segurança, e somente podem ser acessados por meio de canais de comunicação previamente 
autorizados.  

4.2 Contudo, a ALPHAMAR não pode garantir complemente que todos os dados e informações do 
Usuário estarão livres de acessos não autorizados, principalmente em caso de violação aos seus 
servidores. Caso tal situação venha a ocorrer, a ALPHAMAR adotará as medidas adequadas a 
oferecer uma pronta resposta para que se cesse o incidente de segurança. 

4.3 Todas as informações do usuário serão, sempre que possível, criptografadas, caso não 
inviabilizem o seu uso pela ALPHAMAR. A qualquer momento o usuário poderá requisitar cópia 
dos dados armazenados nos sistemas da ALPHAMAR.  

 

5 COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

5.1 A ALPHAMAR poderá operar em conjunto com outras empresas ou redes sociais e/ou de anúncio 
para obtenção de dados dos usuários. Neste caso, aquelas também terão acesso aos dados do 
usuário, ficando este ciente de que também estará sujeito aos Termos de Uso e Política de 
Privacidade de tais empresas.  

5.2 Entretanto, a ALPHAMAR não se responsabiliza pelos atos, anúncios e conteúdo gerado por seus 
parceiros comerciais e rede de anúncios, e esta Política não se aplica a eles.  

5.3 Igualmente, pode ocorrer o compartilhamento dos dados dos usuários com prestadores de 
serviços que atuem diretamente ou indiretamente em nome da ALPHAMAR (como planejadores, 
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consultores, corretores e escritórios de advocacia) ou outros terceiros que estejam de qualquer 
forma relacionados às atividades comerciais desenvolvidas pela ALPHAMAR. 

5.4 Os dados e as informações obtidas poderão ser divulgados caso haja determinação pelas 
Autoridades Governamentais.  

5.5 Os dados e as informações do usuário poderão ser considerados ativos da ALPHAMAR em caso de 
negociações das quais a empresa participe. Desta forma, a ALPHAMAR se reserva no direito de 
incluir os dados e as informações a ela livremente fornecidos em caso de venda, aquisição ou 
outras operações societárias. 

 

6 CANCELAMENTO DE ASSINATURA E ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

6.1 O usuário poderá optar por cancelar o recebimento de e-mails a qualquer tempo marcando a 
opção que constará ao final de cada e-mail enviado (“descadastre-se/unsubscribe”).  

6.2 O usuário poderá também, a qualquer tempo, solicitar a alteração, retificação, restrição de uso 
e/ou exclusão de seus dados e informações pessoais do banco de dados da ALPHAMAR, mediante 
envio de e-mail para adm@alphamarinvest.com. 

6.3 O usuário também poderá fazer uma reclamação junto à Agência Nacional de Proteção de Dados, 
caso sinta que de alguma forma seu direito foi violado. 

6.4 Todos os dados coletados serão excluídos dos servidores da ALPHAMAR quando solicitados pelo 
usuário ou quando não forem mais necessários ou relevantes para seus interesses, conforme 
finalidades descritas nesta Política, ou em caso de períodos pré-determinados por lei; salvo 
eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de preservação destes para 
resguardo de direitos da ALPHAMAR.   

 

7 MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

7.1 A presente Política poderá ser atualizada a qualquer tempo e a versão atualizada estará sempre 
disponível em http://alphamarinvest.com.br/, sem a necessidade de comunicação prévia ao 
usuário nos casos em que a alteração não afete a forma de tratamento dos dados pessoais 
anteriormente fornecidos pelos usuários.  

7.2 A ALPHAMAR solicitará a autorização prévia do usuário para qualquer uso das informações 
pessoais em forma não prevista nesta Política de Privacidade. 
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8 LEI APLICÁVEL 

8.1 Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa 
do Brasil e fica eleito o Foro da Comarca de Vitória, Espírito Santo, como o competente para 
dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente documento, com expressa renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 


