
 

 

Política de Privacidade - Vivo Meditação 
 
Nós, da WAVY (a “WAVY”, “Nós” ou “nosso”), levamos a privacidade e a proteção de dados muito a                  
sério dentro da nossa empresa. Estamos comprometidos a proteger a privacidade e os dados              
pessoais de nossos usuários, e nos esforçamos para garantir a sua satisfação em todos os aspectos.                
Nós criamos esta Política de Privacidade (“Política”) para informá-lo sobre como seus dados             
pessoais serão coletados e processados enquanto você utiliza o Vivo Meditação (“App”) e usa os               
serviços disponíveis através ou em conexão com o App (a “Assinatura”). O seu uso do App e da                  
Assinatura é regido por esta Política de Privacidade e pelos Termos e Condições de Uso. 
 
A ACEITAÇÃO DA NOSSA POLÍTICA SERÁ FEITA QUANDO VOCÊ SE CADASTRAR NO APP,             
USUFRUIR DOS NOSSOS SERVIÇOS OU APPS, MESMO QUE DE FORMA GRATUITA OU POR             
MEIO DA ASSINATURA. TAL ACEITAÇÃO SE DARÁ MEDIANTE O MOMENTO EM QUE VOCÊ,             
DE FORMA AFIRMATIVA, CONCORDAR COM O USO DOS SEUS DADOS PARA CADA UMA             
DAS FINALIDADES POR NÓS AQUI DESCRITAS. ISSO INDICARÁ QUE VOCÊ ESTÁ CIENTE E             
EM TOTAL ACORDO COM A FORMA COMO UTILIZAREMOS AS SUAS INFORMAÇÕES E OS             
SEUS DADOS. CASO NÃO CONCORDE COM ESTA POLÍTICA, POR FAVOR, NÃO CONTINUE O             
SEU PROCEDIMENTO DE REGISTRO NO APP E NÃO USE OS NOSSOS SERVIÇOS. PEDIMOS             
APENAS QUE NOS EXPLIQUE O MOTIVO DA SUA DISCORDÂNCIA PARA QUE POSSAMOS            
MELHOR NOSSOS PRODUTOS.   
 
Este documento foi redigido de forma simples e acessível, contando com vários exemplos de coleta e                
de uso dos dados, justamente para que você possa ler e entender a forma como utilizamos os seus                  
dados e, assim, buscamos oferecer uma experiência segura e confortável no uso dos nossos              
serviços.  
 
A presente Política está dividida da seguinte forma para facilitar a sua compreensão: 

1. Aplicação 
2. Tipo de dados coletados e finalidades do uso  
3. Quais são os direitos dos titulares de dados? 
4. Compartilhamento dos dados coletados  
5. Transferência internacional de dados 
6. Por quanto tempo os dados serão armazenados? 
7. Padrões de segurança 
8. Como falar com a Wavy 

 
 
1. Aplicação 
 
Esta Política aplica-se a todos os dados pessoais de usuários do App, tanto no modo de Assinatura                 
como no modo gratuito. Esta Política, contudo, não é aplicável a nenhum outro aplicativo que você                
possa acessar a partir de nosso App, através de anúncios e/ou outros meios de conexão de                
conteúdo. Cada um desses aplicativos é gerenciado por empresas próprias, que poderão ter práticas              
de uso e políticas de tratamento de dados pessoais que diferem das nossas.  
  
 
2. Tipo de dados coletados e finalidade do uso  
 
A quantidade e o tipo de informações coletadas por nós variam conforme o uso que você faz do App.                   
Coletaremos diferentes tipos de dados caso você seja assinante do App ou apenas esteja interagindo               
com ele sem se registrar.  

https://vivomeditacao-spock-data.it.movile.com/production/static/vivomedita/Termosecondicoes_VivoMeditacao_v3.html


 

 

 
Para tornar mais acessível essas diferenças, listamos abaixo algumas finalidades para as quais seus              
dados podem ser utilizados dependendo do tipo de interação que você faz com o App, para que você                  
possa entender o que se aplica especificamente à você:  
 
 
2.1. Não Assinante: 
 
Se você não é Assinante do App, ou seja, interage com o App mas sem se cadastrar, coletaremos e                   
utilizaremos seus dados pessoais da forma apresentada abaixo, com amparo nas seguintes bases             
legais:  
 

Finalidade Dados Pessoais Base Legal 

Utilização do App  

IP, hora e data de acesso, sistema 
operacional, versão do aplicativo 
instalado, marca, modelo e 
identificadores do seu dispositivo. 

Obrigação Legal e 
Execução de Contrato  

Direcionamento de Conteúdo IP Legítimo Interesse 

Envio de Notificações (Push), 
para utilização das funções 
interativas do App 

Identificador do dispositivo. Legítimo Interesse 

Direcionamento de Anúncios  

Código de identificação de 
anúncios (advertising_id, para 
aparelhos Android) e identificador 
de Publicidade Rastreada (IDFA, 
para aparelhos Apple). 

Legítimo Interesse  

 
 
2.2. Assinante: 
 
Se você é Assinante do App, ou seja, possui cadastro em nossas plataformas, coletaremos e               
utilizaremos seus dados pessoais da forma apresentada abaixo, com amparo nas seguintes bases             
legais:  
 

Finalidade Dados Pessoais Base Legal 

Cadastro 
Nome, endereço de e-mail e 
número de celular (com verificação 
via SMS) 

Execução de Contrato 

Envio de notificações sobre o 
App e comunicados de 
atendimento 

Nome e endereço de e-mail Execução de Contrato 

Direcionamento de conteúdo e 
publicidade Nome e endereço de e-mail  Legítimo Interesse 

Garantir que seu progresso e 
preferências sejam salvos para 
utilização do App 
 

Informações sobre o seu uso do 
App, incluindo estatísticas de uso 
como data, hora de acesso, 
meditações realizadas, experiência 
com meditação, escolha de 
preferência de tempo, objetivo ao 
meditar, melhor horário para 

Execução de Contrato 



 

 

meditar, tempo total meditando, 
meditações concluídas, tempo 
médio por meditação. 

Cadastro pelo Facebook 

Informações do perfil do Facebook     
como nome, endereço de e-mail, ID      
do Facebook e número de celular      
(com verificação via SMS). 

 

Execução de Contrato 

Utilização do App e 
direcionamento de conteúdo 

Informações do dispositivo tais 
como versão do sistema 
operacional, marca, modelo do 
dispositivo e endereço IP. 

Obrigação Legal, 
Execução de Contrato 
e Legítimo Interesse  

 
Importante esclarecer que o App não coleta ou processa informações de cartão de crédito ou débito.                
A Apple e o Google coletam as informações do cartão de pagamento referente às compras feitas no                 
App e somente nos confirmam o pagamento. 
 
Caso você tenha qualquer dúvida sobre como os seus dados pessoais estão sendo coletados e               
utilizados, recomendamos que você entre em contato conosco pelo e-mail dpo@wavy.global. 
 
 
3. Quais são os direitos dos titulares de dados? 
 
Você sempre poderá optar em não divulgar seus dados pessoais para Nós, mas tenha em mente que                 
alguns desses dados podem ser necessários para usufruir de algumas funcionalidades e serviços do              
App. Independentemente disso, você sempre possuirá direitos relativos à privacidade e à proteção             
dos seus dados pessoais. Além de nos preocuparmos com a segurança desses dados, também nos               
preocupamos que você tenha acesso e conhecimento de todos os direitos relativos ao tratamento de               
seus dados pessoais. 
 
Nesse sentido, expomos abaixo uma breve explicação e exemplos sobre alguns desses direitos: 
 

● Requisição de acesso aos seus dados pessoais.  
o Este direito permite que você possa requisitar e receber uma cópia dos seus dados              

pessoais que Nós possuímos sobre você. 
 

● Requisição de retificação dos seus dados pessoais.  
o Este direito permite que você, a qualquer momento, solicite a correção e/ou retificação             

dos seus dados pessoais, caso você identifique que alguns deles estão incorretos.            
Contudo, para ser efetivada essa correção, possivelmente, precisaremos checar a          
validade dos dados que você nos fornece. 

 
● Requisição de exclusão ou cancelamento dos seus dados pessoais.  

o Este direito permite que você solicite a exclusão dos seus dados pessoais da nossa base               
de dados. Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você             
assim requisitar ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes para lhe             
oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra razão para a sua             
manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de            
preservação destes para resguardo de direitos da WAVY. 

 
● Direito de objeção ao tratamento de dados pessoais.  

o você também tem o direito de contestar onde e em que contexto estamos tratando seus               
dados pessoais para diferentes finalidades. Em determinadas situações, podemos         
demonstrar que temos motivos legítimos para tratar seus dados, os quais se sobrepõem             



 

 

aos seus direitos, caso, por exemplo, sejam estritamente essenciais para a funcionalidade            
dos Produtos. 

 
● Solicitar a portabilidade.  

o Forneceremos a você, ou a terceiros que você escolher, seus dados pessoais em formato              
estruturado e interoperável. 

 
● Direito de retirar o consentimento a qualquer momento.  

o você tem o direito de retirar o seu consentimento, no entanto, isso não afetará a               
legalidade de qualquer processamento realizado antes de você retirar o seu           
consentimento. Se você retirar o seu consentimento, talvez não possamos fornecer           
determinados produtos. E se for este o caso, iremos avisá-lo quando isso ocorrer. 

 
● Direito a revisão de decisões automatizadas.  

o você também tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com              
base em tratamento automatizado de seus dados pessoais que afetem seus interesses. 

 
Talvez seja necessário solicitar informações específicas suas para nos ajudar a confirmar sua             
identidade e garantir seu direito de acessar seus dados pessoais (ou de exercer seus outros direitos).                
Esta é uma medida de segurança para garantir que os dados pessoais não sejam divulgados a                
qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los. 
 
Tentamos responder a todas as solicitações legítimas dentro de 10 dias. Ocasionalmente, pode levar              
mais de 15 dias úteis se sua solicitação for particularmente complexa ou se você tiver feito várias                 
solicitações. Neste caso, iremos notificá-lo e mantê-lo atualizado sobre o andamento da sua             
solicitação. Podemos também contatá-lo para obter mais informações em relação à sua solicitação, a              
fim de acelerar nossa resposta. 
 
Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões e sobre como você pode exercer esses               
direitos, entre em contato conosco: dpo@wavy.global. 
 
 
4. Compartilhamento dos dados coletados 
 
A WAVY poderá operar poderá operar em conjunto de outras empresas em diversas atividades,              
inclusive para hospedagem de dados, envio de anúncios e prestação de serviços de suporte. Desta               
forma, nos reservamos no direito de compartilhar suas informações, com as empresas abaixo             
indicadas. Adotaremos, sempre que for possível, mecanismos de anonimização desses Dados,           
visando preservar ao máximo a sua privacidade e a integridade de seus dados pessoais. 
 
Nossos Parceiros: Empregamos outras empresas para realizar trabalhos em nosso nome e            
precisamos compartilhar seus dados pessoais. Por exemplo, usamos serviços de hospedagem de            
dados para armazenar a nossa base de dados. Também compartilhamos dados com parceiros de              
suporte, por exemplo, para melhor atender às suas solicitações. Nós nos esforçamos para proteger a               
privacidade de seus dados pessoais, mas infelizmente não podemos garantir o correto manuseio dos              
dados pessoais por terceiros, que utilizam, divulgam e protegem os dados pessoais de acordo com               
suas respectivas políticas de privacidade. 
 
Anunciantes ou Agências atuando por conta e ordem de Anunciantes: Nós permitimos que             
outras empresas e redes de anúncio utilizem o nosso App para veicular anúncios por meio de                
diferentes tecnologias. Portanto, você poderá eventualmente receber diretamente anúncios,         
conteúdos e links exibidos de forma personalizada, de acordo com seus interesses e             
comportamentos em nossa plataforma ou em outros serviços com os quais você interaja. Para tanto,               
dados podem ser compartilhados entre a WAVY e essas outras empresas, principalmente            
identificadores únicos e endereços IP, que podem ser utilizados para medir a eficiência da              



 

 

publicidade online. Você pode sempre se opor a esta publicidade, alterando as configurações do              
sistema operacional do seu dispositivo. 
 
Analytics: Os dados armazenados pela WAVY podem vir a ser utilizados para fins de estatísticas               
(analytics), para que a WAVY possa compreender quem são as pessoas que visitam seus sites e                
quem são consumidores do App e seus serviços. Estes dados são pseudonimizados e não buscam               
tão somente compreender melhor como é o acesso dos usuários do App, a fim de melhorar a                 
prestação de serviços e customizar produtos mais direcionados aos interesses dos usuários. 
 
Operadora de Telefonia: Alguns dados também podem vir a ser compartilhados com a sua              
operadora de telefonia, para fins de cobrança, já que a cobrança dos serviços do App é realizada por                  
intermédio das operadoras. Importante esclarecer que Nós da WAVY apenas compartilharemos com            
as operadoras os dados necessários para cumprimento desta finalidade específica.  
 
Apple: Se o seu dispositivo móvel possui o sistema operacional da Apple, você possui a opção de                 
compartilhar os dados sobre o uso do seu App (incluindo estatísticas de uso como meditações               
realizadas, experiência com meditação, escolha de preferência de tempo, entre outros), com o             
aplicativo Apple Saúde. Nesta hipótese, e caso você expressamente concorde com tal            
compartilhamento a partir de um termo de consentimento enviado pela própria Apple, podemos             
intermediar a comunicação destes dados.  
 
Empresa onde você trabalha: Se a empresa onde você trabalha possui uma conta corporativa no               
App, você também possui a opção de compartilhar os dados sobre o uso do seu App com a empresa                   
onde você trabalha. Nesta hipótese, a empresa irá cientificá-lo de tal compartilhamento, bem como              
coletar se consentimento expressamente para esta finalidade. 
 
Para resguardar e proteger os direitos da WAVY: Reservamo-nos o direito de acessar, ler,              
preservar e divulgar quaisquer dados que acreditamos serem necessários para cumprir uma            
obrigação legal ou uma ordem judicial; fazer cumprir ou aplicar esta Política de Privacidade, nossos               
termos de uso e outros acordos; ou proteger os direitos, propriedade ou segurança da WAVY, nossos                
funcionários, nossos usuários ou outros.  
 
 
5. Transferência internacional de dados 
 
A WAVY poderá transferir os dados pessoais coletados no Brasil para servidores de empresas              
localizadas em outros países. Essa transferência ocorre para fornecedores e/ou empresas parceiras            
que prestam serviços para a WAVY, bem como para empresas do Grupo Movile, a fim de que seja                  
desenpenhadas as atividades especificadas nesta Política.  
 
Na contratação desses serviços, a WAVY sempre buscará empresas com alto nível de segurança da               
informação, estabelecendo contratos que não violem as definições de privacidade previstas nesta            
Política. Como uma camada maior de segurança nestes relacionamentos com parceiros, todos os             
dados trafegados entre as partes somente ocorrerão sob níveis de criptografias já estabelecidas no              
mercado, que são revisadas e testadas periodicamente. 
 
Ressaltamos que nos casos de transferência internacional de dados, a WAVY estabelece obrigações             
nos contratos de transferência com os parceiros, de modo a manter os mesmos padrões de               
segurança e privacidade de dados presentes nesta Política. 
 
Ao acessar ou usar o App ou fornecer dados pessoais para nós, você concorda com o                
processamento e a transferência de tais dados para os Estados Unidos da América. Estes dados               
poderão estar sujeitos à legislação local e às regras pertinentes. 
 
 
 



 

 

6. Por quanto tempo os dados serão armazenados? 
 
Nós manteremos seus dados pessoais somente pelo tempo que for necessário para cumprir com as               
finalidades para as quais os coletamos, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações              
legais, contratuais, de prestação de contas ou requisição de autoridades competentes. 
 
Para determinar o período de retenção adequado para os dados pessoais, consideramos a             
quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de danos decorrentes               
do uso não autorizado ou da divulgação de seus dados pessoais, a finalidade de processamento dos                
seus dados pessoais e se podemos alcançar tais propósitos através de outros meios, e os requisitos                
legais aplicáveis.  
 
Ao término do contrato de prestação de serviços, a WAVY se compromete a excluir ou anonimizar os                 
dados dos seus clientes, conforme o art.16 da LGPD (Lei Geral de Proteção de dados), em até 30                  
dias. Caso optemos por anonimizar, os dados serão utilizados somente internamente, para fins de              
análise de performance, histórica e técnicas de “analytics”, sem compartilhamento dos dados com             
terceiros.  
 
 
7. Padrões de segurança  
 
A Wavy trabalha com fornecedores de Data Center, os quais possuem certificações ISO 22301, ISO               
27001, PCI DSS, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, hospedando os ambientes utilizados pelo App. Todo                  
o ecossistema da aplicação (infraestrutura, sistemas, links) é periodicamente testado pelo time de             
segurança da informação da companhia, que realiza testes de vulnerabilidades, tanto tecnológicas,            
como de engenharia social com seus colaboradores, visando identificar, corrigir e/ou educar. 
 
A plataforma estabelece conexão com o App através de integração API sob criptografia TLS 1.2.               
Toda a rede de servidores é segregada virtualmente, permitindo que apenas pessoas previamente             
autorizadas, através de solicitação via sistema interno de tickets, tenham acesso ao seu             
ecossistema, mediante conexão VPN. Seguimos os padrões e as políticas de gestão de credenciais              
para controlar e auditar os acessos de todos os colaboradores. Estamos conformidade com as              
normas exigidas pela ISO 27001:2013. 
 
 
8. Como falar com a Wavy 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre a coleta e o processamento de seus dados pessoais, você pode                 
entrar em contato diretamente com nossos agentes de proteção de dados. Eles também estão              
disponíveis para ajudar com informações sobre dúvidas, pedidos ou reclamações: 
 
Endereço: Av. Coronel Silva Telles, 977, 5º andar, Campinas, SP / Rua Arquiteto Olavo Redig 
de Campos, 105, 26º andar, São Paulo, SP 
Contato: dpo@wavy.global 
 
Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, essa Política pode passar por            
atualizações. Desta forma, recomendamos visitar periodicamente esta página para que você tenha            
conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem em um             
novo consentimento seu, iremos publicar essa atualização e solicitar um novo consentimento para             
você. 
 
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/03/2020. 
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