1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade descreve as práticas da abeLLha digital em relação a dados
coletados por meio da nossa plataforma e abeLLha digital (www.abeLLha.co)
dispositivos móveis e serviços e ferramentas associado. Esta política se aplica aos dados
que identificam Nossos usuários individualmente e demais dados fornecidos pelos
Usuários ou coletados durante a utilização dos Sites (coletivamente denominados
"Dados do Usuário"). Em todos os casos, Nós cumpriremos com toda legislação
aplicável à proteção de dados nas jurisdições em que operamos. Esta Política de
Privacidade se sujeita às leis brasileiras.
A utilização do Nosso site, o download de nossos aplicativos para dispositivos móveis
e/ou uso de quaisquer serviços e ferramentas integrados significarão que você leu,
entendeu e consentiu com esta Política de Privacidade.
2. DADOS E ARMAZENAMENTO
2.1. Consentimento
A utilização do Site implica no consentimento do Usuário para coleta, armazenamento e
uso das informações pessoais fornecidas e suas atualizações, dados de tráfego,
endereços IP, entre outros. O Usuário desde já autoriza a abeLLha, a seu critério,
preservar, armazenar todos os conteúdos submetidos ao site, bem como todos os seus
dados pessoais e demais informações fornecidas e/ou coletadas a qualquer momento
quando do uso dos Sites.
2.2 Informações da conta:
Quando usuários criam contas ou interagem de outra forma em Nosso site, Nós
podemos solicitar algumas informações, tais como endereço de e-mail e senha. Além
disso, os Usuários podem ser requisitados a criar uma conta que inclua informações
como sua localização, primeiro e último nome, CPF, CNPJ, número de telefone,
interesses e informações relacionadas a seus negócios. Estas informações são requeridas
para viabilizar e melhorar o Serviço que prestamos aos Usuários e para obedecer aos
Nossos Termos de Uso.
2.3 Disponibilidade das informações:
Qualquer informação que Usuários disponibilizarem é de sua exclusiva
responsabilidade.
2.4 Site e dados de dispositivos móveis:
Nós podemos automaticamente receber e registrar informação em nossos servidores de
Seu navegador ou dispositivo, incluindo seu endereço IP, atributos de software e
hardware, identificadores de dispositivos móveis, informação sobre uso de aplicativo, e
outras informações de dispositivo e sistema. Isso pode acontecer em Nossos Sites ou em
serviços de terceiros.
2.5. Quando você utiliza o aplicativo os dados serão coletados e somente divulgados
para determinados investidores com a sua autorização prévia e a critério da abeLLha,
todavia esses dados não serão cedidos para terceiros que não tenham o escopo de
captação de investimento para a sua empresa.

2.6.O Usuário está ciente de que o uso dos Sites, independentemente da realização de
cadastro, implica na aceitação aos Termos de Uso aplicáveis e a esta Política, bem como
que a abeLLha poderá enviar ao Usuário notificações.
3. IDENTIFICAÇÃO IP
Seu endereço IP e outros dados relativos à sua conexão poderão ser utilizados para
personalizar o serviço e compreender como os Usuários utilizam o Site. Nós podemos
coletar certas informações por meio de tecnologias como tags, cookies, pixels e
armazenamento local (como seu browser ou dispositivo), que poderão ser utilizadas nos
Sites, independentemente de cadastro do Usuário. Nós podemos permitir que terceiros,
tais como prestadores de serviço de publicidade e estatística, coletem informações
utilizando esse tipo de tecnologia diretamente em nossos Sites. Os dados que eles
coletaram estão sujeitos à política de privacidade aplicável a esses terceiros

4. INFORMAÇÃO E USO
Para prestar Nosso serviço é possível que Nós utilizemos a informações que coletamos e
armazenamos, incluindo Dados do Usuário, para os propósitos gerais inerentes a
plataforma abeLLha.
4.1. A abeLLha se reserva o direito de reter os Dados do Usuário e as informações
recebidas pelo período que entender necessário para o bom cumprimento de seus negócios,
mesmo após o encerramento da conta do Usuário, salvo manifestação expressa do Usuário
em sentido contrário, respeitado o período mínimo de guarda de dados imposto por lei.
4.2. Respeitadas as disposições legais aplicáveis, o Usuário autoriza a abeLLha a informar
e/ou divulgar seus dados fornecidos e/ ou coletados em caso de exigência legal ou se
razoavelmente necessário para: cumprir com o devido processo legal, fazer cumprir os
Termos de Uso, responder a alegações de suposta violação de direitos de terceiros e de
divulgação indevida de informações para contato de terceiros e para proteger direitos, a
propriedade ou a segurança de terceiros ou da própria abeLLha e de seus Usuários.
4.3.O Usuário declara desde já estar ciente que a abeLLha não assume nenhuma
responsabilidade em caso de roubo, perda, alteração ou uso indevido de suas informações
pessoais e dos conteúdos disponibilizados no Site.

4.4.Nós podemos compartilhar informações que coletamos com Nossas Afiliadas
(empresas sob mesmo controle e propriedade), localizadas em qualquer outro país.
Essas empresas podem apenas processar e utilizar esta informação para nos auxiliar nos
propósitos da plataforma abeLLha e estão vinculadas a esta Política de Privacidade.
4.5.O Usuário reconhece e concorda expressamente que a base de dados poderá ser total
ou parcialmente cedida ou transferida a terceiros, desde que respeitada a finalidade de
dar continuidade à atividade prestada pela abeLLha ou se existir uma obrigatoriedade
legal neste sentido.

4.6. A abeLLha poderá integrar ao Site funcionalidades oferecidas por terceiros, sendo
que, nas hipóteses em que a funcionalidade é oferecida por terceiros, poderá ser
necessário que o Usuário compartilhe seus dados de cadastro e/ou informações
adicionais com tais prestadores, o que será devidamente informado no momento do
compartilhamento. As informações compartilhadas com tais terceiros sujeitam-se às
Políticas de Privacidade próprias de cada um deles.
4.7. É facultado a abeLLha o direito de compartilhar informação com autoridades
públicas ou privadas que nos permitam lutar contra fraude e abuso na rede, investigar
suspeitas de violação da lei, ou combater qualquer outra suspeita de descumprimento
dos nossos Termos de Uso ou da lei.
4.8. É facultado a abeLLha compartilhar informações pessoais com autoridades
governamentais quando requerido de acordo com a lei aplicável.
4.9. A abeLLha poderá compartilhar certas informações não pessoais (dados que não
identificam nossos Usuários individualmente) com terceiros prestadores de serviços,
parceiros de confiança ou pesquisadores aprovados, no intuito de melhor compreender
quais serviços podem interessá-lo, para melhorar a qualidade e a efetividade geral dos
objetivos e serviços da abeLLha.
4.10. Em caso de alteração ou divisão da abeLLha, reorganização ou venda, facultará a
abeLLha a transferência de todos os ativos a um novo proprietário, sua informação
pessoal pode ser transferida ao comprador independentemente de sua autorização para
garantir a continuidade do Serviço.
5. SEGURANÇA
Toda informação coletada pela abeLLha é protegida por meios técnicos e
procedimentos de segurança razoáveis no intuito de evitar acessos ou uso dos dados de
forma não autorizada. Nossas afiliadas, parceiros de confiança e terceiros prestadores de
serviços se comprometeram a gerenciar a informação de acordo com Nossos requisitos
de segurança e privacidade.
6.ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE DADOS
A política de dados poderá ser atualizada periodicamente, cabendo ao Usuário verificar
a versão mais atual no momento da utilização dos Sites. Ao continuar utilizando nossos
Serviços, o Usuário confirma sua aceitação a quaisquer atualizações a esta Política.

