
AVISO DE PRIVACIDADE

OLI Live Shop

A privacidade dos usuários (“Usuários”) de nossos produtos e serviços é extremamente
importante para nós. Por esse motivo, criamos este Aviso de Privacidade (“Aviso”) para reforçar
o compromisso com a privacidade e proteção dos dados pessoais de nossos Usuários e para
que você saiba como nós operamos com seus dados pessoais de forma simples, clara e
efetiva.

Este Aviso esclarece como a ferramenta de live e-commerce denominada OLI Live Shop (OLI)
trata os seus dados pessoais (“Dados Pessoais”) e quais são seus direitos e deveres,
especificamente em relação ao tratamento de dados pessoais a partir da OLI.

Para que você possa interagir com e participar da sessão de live commerce (“Sessão”), Você
precisará concordar com o teor deste Aviso e fornecer os dados pessoais solicitados.

Caso você não concorde com este Aviso, por favor não siga com a sua inscrição na Sessão.
Se possível, pedimos gentilmente que entre em contato pelo e-mail:  privacidade@oli.video,
com as sugestões de adequação e nos informando os motivos da sua discordância para que
possamos melhorar nossos serviços.

A OLI é um software desenvolvido e licenciado pela OLI Live Shop, inscrita no CNPJ/ME sob o
n.º 29.288.137/0001-75, para a realização de transmissão de vídeos ao vivo, em tempo real, a
partir de dispositivos de comunicação e computação com o objetivo de impulsionar o comércio
eletrônico.

O presente Aviso abrange o tratamento de dados pessoais dos usuários das soluções e
serviços disponibilizados e/ou geridos através da OLI Live Shop. O presente Aviso não se
aplica a sites, aplicativos e/ou serviços que possuem sua própria política de privacidade; e
tampouco se aplica ao tratamento de dados pessoais por empresas e/ou por soluções que a
OLI Live Shop não controla ou realizado por pessoas que a OLI Live Shop não emprega ou
gerencia.

1. QUE TIPOS DE DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS ATRAVÉS DA OLI LIVE SHOP? E
PARA QUAIS FINALIDADES ESSES DADOS SÃO TRATADOS?



Utilizaremos seus dados pessoais para as finalidades específicas indicadas no quadro abaixo:

Quais dados pessoais coletamos? Para qual finalidade coletamos dados pessoais?

Informações de identificação:

(i) Nome Completo;

(ii) E-mail.

(i) Confirmar sua identidade para se cadastrar,
assistir, interagir e participar da Sessão,
responder Você quando houver interações em
nossos canais de atendimento e atender às
finalidades específicas para as quais Você
forneceu seus Dados Pessoais;

(ii) Confirmar sua identidade para se cadastrar,
assistir, interagir e participar da Sessão,
responder Você quando houver interações em
nossos canais de atendimento, comunicar com
você sobre a sua experiência de live commerce,
enviar novidades sobre produtos que possam
ser do seu interesse, ofertas especiais, anúncios
sobre promoções e pesquisas de mercado.

Registros de acesso e navegação:

(iii) registros de data, fuso e horário de seu
acesso à Plataforma do Evento a partir de um
endereço IP;

(iv) Cookies.

(iii) Cumprir obrigações legais e regulatórias e
garantir sua segurança e de nossos serviços
online; prevenir, detectar e investigar atividades
possivelmente proibidas ou ilegais, incluindo
atividades fraudulentas,

(iv) Para mais detalhes sobre cookies, veja o
Item específico sobre Cookies desta Política de
Privacidade



2. COM QUEM OS DADOS PESSOAIS SÃO COMPARTILHADOS?

A OLI Live Shop, na qualidade de contratada e operadora, compartilha os dados pessoais
coletados com a empresa contratante, idealizadora e realizadora da Sessão que você assiste.

Além disso, para viabilizar a realização da Sessão, nós compartilhamos seus Dados Pessoais
com nossos parceiros do ambiente lógico do Evento, que, atualmente, são:

(i) Amazon Web Services (AWS): parceiro que hospeda a plataforma onde se realiza a
Sessão, com todos os mecanismos de controle e defesa de acessos indevidos inerentes
ao servidor de hospedagem;

(ii) Google Meet ou Zoom: parceiros que viabilizam as interações por videoconferência
acessados via link dentro da plataforma;

(iii) Zendesk: parceira que viabiliza a solução de atendimento ao cliente.

*ATENÇÃO: Todas as empresas citadas acima são consideradas Operadoras/Processadoras
de dados e dispõem de mecanismos de segurança da informação compatíveis com as
exigências do mercado e com as melhores práticas internacionais de segurança da informação,
considerando o estado da técnica vigente.

3. POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS SÃO ARMAZENADOS?

As informações coletadas no ou para a Sessão serão armazenadas pelo tempo necessário
para cumprir as finalidades legítimas descritas neste Aviso de Privacidade, incluindo a
execução de Contrato, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador e/ou o
atendimento a interesses legítimos do controlador ou de terceiros, ressalvados os direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Alcançadas as finalidades pretendidas, ou em caso de determinação legal ou revogação do
consentimento (quando o tratamento se der com base nele), iremos excluir ou anonimizar seus
dados, de forma a garantir que não haja tratamento indevido ou ilegítimo de seus dados
pessoais.

Empregamos as melhores técnicas administrativas e organizacionais para preservar os dados
pessoais submetidos ao seu armazenamento.

4. COMO OS DADOS PESSOAIS SÃO PROTEGIDOS?



No que diz respeito à segurança da informação, nossa organização adota as melhores práticas
e diretrizes internacionais para evitar acesso, divulgação, roubo, cópia, uso ou modificação não
autorizados.

Através de sua equipe interna e de parceiros contratados, a OLI Live Shop atua respeitando
procedimentos que garantam a proteção de seus dados pessoais, a integridade, a segurança e
a confidencialidade dos tratamentos de dados.

Além dos parceiros essenciais para viabilizar a Sessão, apenas os profissionais com
necessidade legítima e autorização de acesso às informações, podem acessar nossas bases
de dados para alcançar objetivos de negócio e desde que mantenham a confidencialidade,
integridade e disponibilidade dos dados pessoais.

Sempre que possível, trabalharemos com seus dados de forma anonimizada, o que significa
alterar o dado pessoal de forma que não se possa mais identificar Você.

Nenhum ambiente é 100% seguro. Estamos suscetíveis a falhas ou ações nocivas de terceiros
mal-intencionados, caso isso venha ocorrer, temos um plano elaborado para detectar e
contornar a situação de modo a garantir a segurança, integridade e disponibilidade de nossas
bases de dados.

5. O QUE SÃO COOKIES?

Nós usamos Cookies, que são pequenos arquivos baixados no seu computador, para melhorar
sua experiência. As informações coletadas através de Cookies incluem o tipo de sistema
operacional do computador, endereço IP e / ou identificador de dispositivo móvel, tipo de
navegador da web, tempo gasto, frequência e conteúdo visualizado, localização geográfica, a
frequência de acesso, informações sobre o serviço online ou móvel provedor e ID do Cookie.

Neste ponto descrevemos quais informações os Cookies utilizados na plataforma coletam,
como e porque o emprego desses Cookies se faz necessário. Nas configurações do navegador
é possível desabilitar os Cookies. Você deve estar ciente, entretanto, de que a desabilitação de
alguns Cookies pode impedir a execução de funcionalidades importantes da plataforma OLI, o
que poderá comprometer a experiência na Sessão.

Utilizamos Cookies para o alcance de finalidades diversas, detalhadas a seguir. Infelizmente,
na maioria dos casos, não existem opções padrão do setor para desabilitar os Cookies sem
comprometer a funcionalidade e os recursos que eles adicionam.

5.1. Como desabilitar Cookies?

Você pode impedir o funcionamento de Cookies ajustando as configurações do navegador
(consulte a “Ajuda” do navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente de que a



desabilitação de Cookies poderá afetar e comprometer as funcionalidades da Plataforma e de
muitos outros sites que você visita.

Você poderá desabilitar os Cookies diretamente em seu(s) navegador(res) de Internet, de
forma simples e intuitiva, seguindo o procedimento de desabilitação de Cookies de cada
navegador:

(i) Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser Firefox,
clique aqui (about:preferences#privacy).

(ii) Para mais informações sobre “Navegação como Incógnito” e gestão de Cookies no browser
Chrome, clique aqui (chrome://settings/privacy).

(iii) Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do browser
Internet Edge, clique aqui (edge://settings/contente).

(iv) Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser Opera,
clique aqui (opera://settings).

5.2. Cookies de Terceiros

Em alguns casos especiais, também usamos Cookies fornecidos por terceiros com o objetivo
de acompanhar a jornada do usuário para fins publicitários, análise e conhecimento da
audiência e divulgação dos dados de consumo.

Nós usamos o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e
confiáveis da Web, para nos ajudar a entender como os participantes interagem com a OLI e
como podemos melhorar sua experiência. Esses Cookies podem rastrear itens como tempo de
navegação no site e funcionalidades mais acessadas.

A OLI também faz uso de cookies da Zendesk, para atendimento e suporte ao usuário.

5.3. Identificação dos Cookies:

No quadro abaixo, você encontra todos os cookies ativos na Plataforma, com suas respectivas
funcionalidades e prazos de duração. Os cookies classificados como “não essenciais” podem
ser desabilitados conforme instruções no Item 4.1., mas como já dito, a desabilitação de
Cookies poderá afetar e comprometer as funcionalidades da Plataforma e de muitos outros
sites que você visita.



Identificador Prazo de expiração Essencial Finalidade

language Condicionado à
sessão do usuário

Sim Descreve o idioma utilizado pelo
usuário na plataforma

Authorization 7 dias Sim Descreve o token de autorização
do usuário

_ga 2 anos Não Utilizado pelo Google Analytics
para realizar o registro
anonimizado de navegação na
Plataforma (sem identificação do
usuário)

_gid 1 dia Não Utilizado pelo Google Analytics
para registro anonimizado de
navegação para armazenar e
contar pageviews (sem
identificação do usuário)

_gat 1 dia Não Utilizado pelo Google Analytics
para registro anonimizado de
navegação para análise de uso
(sem identificação do usuário)

__cfruid Condicionado à
sessão do usuário

Não Compõe os serviços fornecidos
pela Cloudflare - incluindo
balanceamento de carga,
entrega de site da web e serviço
de conexão DNS para
operadores de sites.

__zlcstore Persistente Não Permite que a função de chat do
site funcione.

AWSALBCORS 6 dias Não Registra qual cluster de servidor
está atendendo ao visitante. Isso
é usado no contexto com
balanceamento de carga, a fim
de otimizar a experiência do
usuário.

test_cookie 1 dia Não Utilizado para verificar se o
navegador do usuário oferece



suporte a cookies (utilizado pela
ferramenta de suporte Zendesk)

ZD-suid Persistente Não Utilizado para armazenar o ID
único que identifica a sessão do
usuário.

ZD-store Persistente Não Registra se o assistente de
autoatendimento do Zendesk
Answer Bot foi exibido para o
usuário do site.

__zlcmid 1 ano Não Preserva os estados dos
usuários nas solicitações de
página.

zte# Condicionado à
sessão do usuário

Não Armazena um Zopim Live Chat
ID que reconhece um dispositivo
entre as visitas durante uma
sessão de chat.

6. DIREITOS DO TITULAR:

Você, na qualidade de titular, pode exercer os seguintes direitos:

● Acesso: direito de ser informado e ter acesso aos seus dados pessoais;

● Correção: direito de solicitar a atualização ou alteração dos seus dados pessoais, que
estejam desatualizados, incompletos ou incorretos;

● Portabilidade: direito de requerer que os dados pessoais tratados sejam transferidos
para outra empresa, que Você indicar;

● Eliminação: direito de ter seus dados pessoais excluídos das bases de dados,
observando-se as limitações legais;

● Anonimização ou bloqueio: direito de solicitar que os Dados Pessoais que sejam
excessivos para a finalidade pretendida sejam anonimizados ou bloqueados;

● Revogação: direito de revogar o seu consentimento para o tratamento de seus Dados
Pessoais;



● Informação: direito de ser informado sobre o compartilhamento de Dados Pessoais e a
possibilidade e consequências de não fornecer o consentimento;

● Oposição e revisão: direito de se opor ao tratamento de dados pessoais e solicitar a
revisão de alguma decisão automatizada de nossas Plataformas Digitais.

Você também pode enviar pedidos ou reclamações à Autoridade de Proteção de Dados
competente sobre o tratamento de Dados Pessoais realizados.

Para viabilizar a concretização desses direitos, pode ser que seja necessário o fornecimento de
alguns dados adicionais para que a equipe de suporte possa promover o levantamento das
informações solicitadas e confirmar a legitimidade do pedido.

7. COMO VOCÊ PODE ENTRAR EM CONTATO E EXERCER OS SEUS DIREITOS?

Para que Você possa exercer seus direitos, seja em caso de solicitação ou dúvida sobre este
Aviso e/ou sobre o tratamento de seus dados pessoais, basta entrar em contato com nosso
Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, por meio do e-mail privacidade@oli.video,
indicando no assunto o tema: Privacidade.

Nas hipóteses em que formos controladores, a nossa equipe moverá melhores esforços para
atender o mais breve possível qualquer solicitação relativa a direitos do titular, tendo como
prazo máximo estabelecido para resposta o estipulado na legislação pertinente. Nas hipóteses
em que estivermos atuando como operadores, encaminharemos a solicitação imediatamente
ao Controlador responsável para que as informações sejam prestadas a tempo e modo.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Aviso de Privacidade está sujeito a alterações para acomodar novas tecnologias ou novas
práticas adotadas, para cumprir com requisitos regulatórios ou para outros fins. Sempre que
tais alterações sejam relevantes, e quando exigido pela legislação aplicável, divulgaremos a
modificação, de acordo com a legislação aplicável. Caso alguma disposição seja considerada
ilegal ou ilegítima, as demais condições válidas permanecerão aplicáveis. Fica eleito o foro da
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para resolução de qualquer litígio ou controvérsia
envolvendo este documento. Data da última atualização: 02 de fevereiro de 2023.


