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Termo de Consentimento  
CAPITALIZO INVESTIMENTOS 

 

 
O termo tem como objetivo registrar a manifestação livre, informada e 

inequívoca pela qual o usuário concorda com o tratamento de seus dados 

pessoais para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 

– Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Ao aceitar o presente termo, o usuário consente que a empresa 

Capitalizo, com sede na Rua Esteio, no 41, na cidade de Novo 

Hamburgo/RS, denominada Controlador, realize o tratamento de dados 

pessoais, envolvendo as operações: coleta, utilização, armazenamento e 

eliminação. 

Dados pessoais 
O Controlador passa a estar habilitado para efetuar o tratamento dos 

seguintes dados pessoais do usuário: 

● Nome 

● Número de telefone 

● Endereço de e-mail 
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Finalidade do tratamento dos dados 
O tratamento dos dados pessoais listados nesse termo tem os seguintes 

objetivos: 

● Possibilitar que a empresa identifique e entre em contato com o 

usuário para fins de contato e relacionamento. 

● Possibilitar que a empresa envie ou forneça ao usuário seus 

produtos e serviços 

 

Compartilhamento 

A Capitalizo não realiza o compartilhamento dos dados pessoais do 

usuário com nenhum outro agente de tratamento de dados. Além disso, 

sob nenhuma hipótese, comercializa as informações do cliente ou as 

repassa para terceiros, à exceção de autoridades constituídas, em estrito 

cumprimento da Lei.  

 

Medidas de segurança 
O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de 

segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais 

de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito. 

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará 

ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a 

ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 

relevante ao Titular. 
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Direitos do Titular dos Dados 
O Titular tem direito de obter do Controlador, em relação aos dados por 

ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 

I - Confirmação da existência de tratamento; 

II - Acesso aos dados; 

III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 

13.709; 

V - Portabilidade dos 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;  

VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do 

titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; 

VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o 

controlador realizou uso compartilhado de dados; 

VIII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa; 

IX - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 

13.709. 

X – Suporte para reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados. 

XI – Revisão das decisões tomadas exclusivamente por sistemas 

automatizados. 
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XII – Concordância com oposição ao tratamento, caso irregular.   

Término do Tratamento dos Dados 

Os Dados Pessoais serão eliminados após 3 (três) anos a partir do 

consentimento ou imediatamente mediante solicitação.  

O usuário poderá solicitar via e-mail ou de forma presencial ao 

Controlador, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados 

pessoais consentidos. O usuário fica ciente de que poderá ser inviável ao 

Controlador continuar o fornecimento de produtos ou serviços a partir da 

eliminação dos dados pessoais. 

 

Direito de Revogação do Consentimento 
O presente consentimento pode ser revogado pelo Titular, a qualquer 

momento, mediante solicitação via e-mail ou de forma presencial ao 

Controlador. 

 

Contato 
O titular pode solicitar qualquer um dos seus Direitos entrando em contato 

através do e-mail: privacidade@capitalizo.com.br  

 

  

mailto:privacidade@capitalizo.com.br
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FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? FALE COM A GENTE! 
contato@capitalizo.com.br 

+55 51 99249-0613 

 http://t.me/tiagoprux 

 

 

 
 

www.capitalizo.com.br 
            

 
 

  

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
http://t.me/tiagoprux
http://www.capitalizo.com.br/
https://twitter.com/capitalizo
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DISCLOSURE:  
1. Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser reproduzido ou 

distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em parte, qualquer que seja o propósito, 

sem prévia autorização. 

2. Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o 

investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer 

tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As 

informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua 

divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira 

não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório. 

3. O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é credenciado junto a 

APIMEC e está obrigado ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de 

Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da 

Resolução CVM nº 20/2021. 

4. O analista deste relatório declara que as recomendações refletem única e 

exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma 

independente, inclusive em relação à Capitalizo Consultoria Financeira e que estão 

sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas 

condições de mercado. 

5. As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, consideradas, 

fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista não garante sobre a 

integridade, confiabilidade, exatidão das informações. 

6. As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações e seu 

preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de 

resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. As 

informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados 

reais poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da 

utilização deste relatório ou conteúdo. 

7. O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e 

agressivo. Operações alavancadas, em mercados de derivativos e opções podem 

gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com 

as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e 

mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

 


