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POLÍTICA DE PRIVACIDADE – TITANIUM ASSET 

A TITANIUM respeita os direitos de privacidade de seus usuários. A “Política de Privacidade” a 
seguir descreve nossa coleta de informações e práticas de uso relacionadas à TITANIUM, bem 
como quaisquer circunstâncias sob as quais podemos divulgar informações coletadas sobre você 
(“Usuário”). 

I. TERMOS GERAIS 

Ao usar a plataforma digital disponibilizada pela TITANIUM, você reconhece que leu, entendeu 
e concordou em se comprometer com esta Política de Privacidade. Se você não concordar com 
estes termos, solicite a exclusão de todos os seus dados imediatamente. 

Ao enviar Informações Pessoais (conforme definido abaixo) por meio do site pertencente à 
TITANIUM, você concorda com os termos desta Política de Privacidade e consente 
expressamente com a coleta, uso e divulgação de suas informações pessoais de acordo com esta 
Política de Privacidade. 

O site pertencente à TITANIUM pode conter links ou acesso a sites de terceiros (incluindo 
anúncios de publicidade e/ou uso da interface do navegador no site). A TITANIUM não controla, 
recomenda ou endossa qualquer destas atividades. A TITANIUM não é responsável por esses 
sites de terceiros ou por seu conteúdo, produtos, serviços ou políticas ou práticas de 
privacidade. Encorajamos os nossos usuários a lerem as declarações de privacidade de cada um 
dos sites que visitam. Esta declaração de privacidade aplica-se unicamente às informações 
coletadas pela TITANIUM através do seu próprio site. 

II. INFORMAÇÕES QUE VOCÊ FORNECE PARA A TITANIUM 

Para maximizar a sua experiência de usuário e cliente da empresa, podemos solicitar que você 
forneça determinadas informações. Especificamente, podemos pedir que você forneça 
informações que possam ser usadas para identificá-lo pessoalmente ou contatá-lo (como seu 
nome, endereço de e-mail, número de telefone, endereço residencial, além de cópia de seus 
documentos pessoais), assim como, por exemplo, coletar informações pessoais quando você 
solicita informações sobre o uso de nossos serviços, pesquisa ou utiliza outro recurso da 
plataforma TITANIUM.  Já as informações obtidas através de recursos anonimizados se 
relacionam aos dados que não estão associados ou vinculados às suas informações pessoais; a 
anonimização não permite, por si só, a identificação de pessoas individuais. Como as 
informações obtidas através de recursos de anonimização são totalmente anônimas, e, 
portanto, nunca podem ser usadas pela TITANIUM para identificá-lo, esta política não limita a 
capacidade de usar ou divulgar informações não pessoais (anonimizadas). Se você não concorda 
com o uso irrestrito, não exclusivo, transferível, sub-licenciável, solicite a exclusão de seus dados 
da referida plataforma digital imediatamente. 

III. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE 

Após a inscrição na plataforma disponibilizada pela TITANIUM, algumas informações serão 
coletadas automaticamente, porque queremos garantir que você, o usuário, abra o site de 
forma consistente e continue exatamente de onde parou. Portanto, precisamos coletar, 
armazenar e acessar certas informações de identificação sobre você; sem essas informações, a 
TITANIUM pode não funcionar corretamente. 
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Se você não deseja que essas informações sejam armazenadas ou acessadas pela TITANIUM, 
solicite a exclusão de seus dados da plataforma disponibilizada. 

III.I DURANTE O USO DO SITE:  

Sempre que você interage com a plataforma TITANIUM, anunciantes e/ou provedores de 
serviços terceirizados, ou até mesmo a própria TITANIUM, podem usar uma variedade de 
tecnologias (como identificadores de dispositivos, software analítico ou um “cookie”), que 
coletam, de forma automática ou passiva, informações sobre como você acessa a plataforma. As 
Informações de Uso podem incluir, em parte, seu navegador ou tipo de dispositivo, seu sistema 
operacional, a página atendida, a hora, as visualizações de páginas anteriores e o uso de recursos 
ou sites na TITANIUM, como a quantidade de tempo que você gasta usando a plataforma 
TITANIUM, histórico de aporte financeiro e histórico de resgate. Usamos essas informações para 
nos ajudar a entender como podemos melhorar a TITANIUM para personalizar e aprimorar sua 
experiência. O uso de cookies ou tecnologias semelhantes por provedores de terceiros não está 
sujeito a esta política de privacidade.  

III.II COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 

Usamos as informações coletadas sobre você e de você para uma variedade de negócios, 
incluindo, por exemplo, responder às suas perguntas e solicitações; fornecer-lhe acesso a 
determinadas áreas e recursos da TITANIUM; comunicar acerca da sua conta e atividades 
usando a TITANIUM e alterações em qualquer uma de nossas políticas; adaptar conteúdo, 
anúncios e recompensas; melhorar a TITANIUM; para processar transações financeiras e para 
fins comerciais internos. Além disso, podemos fornecer suas informações pessoais para outros 
fins para os quais você forneceu seu consentimento.  

IV. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E NÃO PESSOAIS 

Exceto conforme disposto nesta Política de Privacidade e nas hipóteses previstas no artigo 7º da 
Lei Geral de Proteção de Dados, não compartilharemos suas informações pessoais com terceiros 
sem o seu consentimento específico. Podemos compartilhar informações não pessoais, como 
estatísticas agregadas de usuários, informações demográficas e informações de uso. Além disso, 
podemos compartilhar suas informações nas seguintes circunstâncias: 

 Terceiros que prestam serviços em nosso nome. Para realizar suas solicitações, 
disponibilizar recursos, serviços e materiais, podemos compartilhar suas informações 
pessoais com terceiros que executam funções em nosso nome (ou em nome da 
empresa). Este compartilhamento pode incluir, por exemplo, empresas ou indivíduos 
que hospedam ou operam o serviço da TITANIUM, analisam dados ou prestam serviço 
ao cliente; instituições financeiras utilizadas para realizar depósito na conta do usuário, 
dentre outros. 

 Transferências Empresariais. A TITANIUM pode compartilhar suas informações 
pessoais com outras entidades e afiliadas na família de empresas controladas pela 
TITANIUM para fins comerciais e operacionais, bem como, para cumprir as diretrizes 
regulatórias. É possível a compra e venda de ativos. Se outra empresa adquirir a 
TITANIUM, essa empresa poderá adquirir as informações pessoais (e Informações de 
Uso) coletadas e armazenadas pela TITANIUM e assumirá os direitos e obrigações 
referentes às suas informações pessoais, conforme descrito nesta Política de 
Privacidade. Não se pode garantir que a empresa adquirente cumprirá. Além disso, se 
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ajuizado qualquer processo de falência ou reorganização que envolva a TITANIUM, 
todas essas informações poderão ser consideradas ativos e, como tal, poderão ser 
vendidas ou transferidas a terceiros. 

 Divulgação Legal. Sob certas circunstâncias, a TITANIUM pode ser obrigada a cooperar 
com investigações legais e/ou estar sujeita a requisitos legais para divulgar informações 
coletadas através da plataforma TITANIUM, como, a título de exemplo, para um tribunal 
ou uma agência governamental. A política interna da TITANIUM consiste em fornecer 
essa cooperação e cumprir integralmente todos esses requisitos legais. Também pode 
se tornar necessária a divulgação de informações pessoais para proteger ou defender 
os direitos ou usuários da TITANIUM e/ou para investigar qualquer violação ou possível 
violação da lei, desta Política de Privacidade ou dos Termos e Condições da TITANIUM. O 
seu consentimento para as divulgações contempladas por este parágrafo é necessário 
se você deseja usar a plataforma digital da TITANIUM. Em caso de divulgação 
necessária, a TITANIUM não será responsável pelo uso de tais informações pessoais 
divulgadas pelo terceiro para quem a divulgação necessária foi feita. Se você não 
concorda com eventuais divulgações necessárias, por favor, solicite a exclusão dos 
dados alocados na plataforma TITANIUM imediatamente. 

V. SUA ESCOLHA E ACESSO 

Você pode sempre solicitar que não sejam compartilhadas suas informações pessoais com 
terceiros, desde que estas não estejam inseridas nas autorizações previstas no artigo 7º da Lei 
Geral de Proteção de Dados e não sejam essenciais para a prestação de serviços por parte da 
TITANIUM. Além disso, você pode solicitar que não lhe sejam enviadas informações ou ofertas, 
ou que não lhe sejam enviadas notificações por push, e-mails, boletins informativos ou outras 
comunicações. Para fazer qualquer solicitação você pode agir da seguinte maneira: (1) modificar 
as configurações da sua conta; (2) enviar um e-mail para institucional@titaniumasset.com.br  
solicitando o cancelamento; ou (3) seguir as instruções de remoção na comunicação que você 
receber. O seu pedido de exclusão será processado no prazo de 30 dias a contar da data em que 
o recebemos. 

Para modificar, verificar ou excluir qualquer informação pessoal coletada, você pode editar as 
informações do usuário da sua conta ou entrar em contato com a TITANIUM no endereço de e-
mail acima.  

Você é titular de todos os direitos previstos no art. 18 da lei 13.709/2018. Isso significa que, a 
qualquer momento, você pode solicitar: a confirmação da existência do tratamento de seus 
dados; acesso aos dados que a TITANIUM possui sobre você; correção de dados incompletos, 
inexatos ou desatualizados; anonimização, bloqueio ou eliminação de dados considerados 
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na referida Lei; 
portabilidade dos seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 
expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do 
órgão controlador; eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento, exceto 
nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, estudo por órgão de pesquisa 
(garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais), transferência a terceiro ou 
uso exclusivo de dados anonimizados pela TITANIUM; informação das entidades públicas e 
privadas com as quais a TITANIUM realizou uso compartilhado de dados; informação sobre a 
possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; revogação 
do consentimento; peticionar em relação aos seus dados contra a TITANIUM perante a 
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autoridade nacional responsável. Estes direitos poderão ser exercidos perante os organismos de 
defesa do consumidor. 

De acordo com nossa manutenção de registros de rotina, podemos excluir determinados 
registros que contêm informações pessoais que você nos enviou. Não temos nenhuma 
obrigação de armazenar suas informações pessoais por tempo indeterminado e nos isentamos 
de qualquer responsabilidade decorrente ou relacionada à destruição de suas informações 
pessoais. Por favor, note que nem sempre é possível remover completamente ou excluir todas 
as suas informações de nossos bancos de dados sem reter alguns dados residuais em virtude de 
backups e outros motivos. Ainda, existem requisitos legais que obrigam a conservar os dados 
por um período mínimo, de modo que nem sempre poderão ser excluídos os dados indicados 
no momento da solicitação. 

VI. PUBLICIDADE / COMO DESATIVAR 

A fim de fornecer anúncios mais relevantes para você, usamos a tecnologia a nosso favor para 
veicular anúncios no site da TITANIUM. Terceiros poderão ser chamados para servir esses 
anúncios. Fornecedores de análise de terceiros para avaliar e fornecer informações sobre o uso 
do referido site também poderão ser utilizados. A TITANIUM não compartilha informações 
pessoais com esses provedores, a menos que você tenha expressamente autorizado a fazê-
lo. No entanto, como outros fornecedores de serviços de publicidade, eles podem colocar e 
acessar cookies ou tecnologias similares em seu dispositivo, e eles podem coletar ou ter acesso 
a informações sobre você, incluindo informações de uso. A TITANIUM, afiliadas ou parceiros 
podem segmentar anúncios de produtos e serviços nos quais você possa se interessar com base 
no uso que você fizer da TITANIUM e em visitas a outros sites. 

VII. SEGURANÇA DA SUA INFORMAÇÃO 

A TITANIUM e seus servidores têm medidas de segurança padrão da indústria (por exemplo, 
firewalls e ferramentas de criptografia) para proteger contra a perda, uso indevido e alteração 
não autorizada de informações pessoais em nossa posse e controle. 

Esteja ciente de que, apesar do empenho em fornecer segurança para informações em posse e 
controle da TITANIUM, nenhum sistema de segurança pode prevenir contra possíveis brechas 
de segurança, isentando a responsabilização por usos ou divulgações de informações pessoais 
ou não-pessoais (anonimizadas) que surjam em decorrência disto. Da mesma forma, os usuários 
da plataforma TITANIUM são responsáveis por salvaguardar a confidencialidade das senhas, e a 
TITANIUM não se responsabiliza pelo acesso, uso ou divulgação de informação, se tal acesso, 
uso ou divulgação surgir em conexão com a exposição (intencional ou negligente) de uma 
senha. Observe, portanto, que não é possível garantir a segurança de toda e qualquer 
informação transmitida ou armazenada. 

Em conformidade ao art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, o Controlador comunicará à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que 
possa acarretar risco ou dano relevante ao(à) Titular. 

VIII. CONSENTIMENTO AO PROCESSAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

A plataforma TITANIUM envolve necessariamente a transmissão de dados em uma base 
internacional. Se você estiver na União Europeia, no Canadá ou em outro lugar fora do Brasil, 
esteja ciente de que as informações coletadas poderão ser transferidas e processadas no 
Brasil. Ao usar a TITANIUM, ou fornecer qualquer informação, você concorda com a coleta, 
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processamento, manutenção e transferência de tais informações para o Brasil e eventualmente, 
para outros territórios nos quais as leis de privacidade podem não ser tão abrangentes quanto, 
ou equivalentes àquelas do país onde você reside e/ou é cidadão. 

IX. ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

É constante a preocupação em melhorar a sua experiência com a TITANIUM, sem negligenciar, 
contudo, os direitos de privacidade de nossos usuários. Para esse fim, podem ser alteradas, 
adicionadas ou excluídas informações na plataforma digital da TITANIUM e/ou esta Política de 
Privacidade, de tempos em tempos, sem aviso prévio para você. Você será notificado acerca de 
quaisquer alterações materiais, com a publicação da Política de Privacidade atualizada no site 
da TITANIUM, ou por qualquer outro meio de comunicação. Quaisquer alterações entrarão em 
vigor imediatamente após a publicação da Política de Privacidade revisada, e cabe a você 
verificar regularmente quaisquer alterações, adições ou exclusões. Seu uso continuado da 
plataforma digital da TITANIUM após qualquer modificação a esta Política de Privacidade 
constituirá sua aceitação tácita de tal modificação. 

X. CONTATE-NOS 

Entre em contato com a TITANIUM se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre esta Política 
de Privacidade ou sobre sua experiência com a TITANIUM. Por favor, entre em contato conosco 
através do endereço eletrônico institucional@titaniumasset.com.br. 

 


