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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
(Privacy Policy) 

 

Na Trílogo, os seus dados estão sempre protegidos! 
 
Esta Política de Privacidade explica as práticas da Trílogo, referente ao tratamento de certas 
informações, incluindo seus dados pessoais, em relação ao serviço Trílogo. 
 
Nesse contexto, destaca-se que a utilização da TRÍLOGO depende da aceitação expressa desta Política 
de Privacidade, razão pela qual recomenda-se que a leitura deste documento seja feita com atenção. 
 
Sabemos da importância da sua privacidade e estamos comprometidos com a transparência enquanto 
você usa o Trílogo. 
 
Demonstraremos abaixo como e porque protegemos, coletamos, armazenamos, compartilhamos e 
utilizamos e os seus dados pessoais. 
 

1. Como entrar em contato com o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais? 
 

Para sanar qualquer dúvida em relação à esta política de privacidade e/ou ao tratamento dos seus 
dados pessoais, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais 
por email no endereço privacidade@trilogo.com.br.   

 
 

2. Proteção dos dados: 
 
A segurança dos dados dos Usuários é prioridade para a TRÍLOGO e, por isso, dispomos de tecnologias 
de proteção de dados, tais como:  

a) requisições seguras e criptografadas via HTTPS; 
b) autenticação via Amazon Cognito (nem Trílogo nem Amazon possuem acesso às senhas do 

usuário); 
c) servidores não expostos na internet – Segurity Group (apenas máquinas autorizadas da 

Amazon possuem acesso aos servidores); 
d) banco de dados com replicação e backup automáticos; 
e) CDN (Content Delivery Network) para maior disponibilidade e segurança (AWS Cloudfront); 
f) servidores de arquivos com acesso restrito (AWS S3); e 
g) processos de desenvolvimento e acesso ao código bem definidos e restritos (Gitflow). 

 
Além das tecnologias citadas, a Trílogo utiliza boas práticas de segurança da informação no sentido de 
conferir proteção aos dados pessoais, evitando perdas, roubos e acesso, uso e alterações não 
autorizadas.  
 
Os riscos ainda existem, mas tomamos todas as medidas de segurança cabíveis para garantir um nível 
alto de segurança em relação ao tratamento de dados pessoais. 
 

3. Coleta de dados  
 
- Dados que você fornece à Trílogo: 
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Os dados podem ser recolhidos durante o cadastro e utilização da plataforma: ao se inscrever na 
plataforma, atualizar os dados cadastrais e inserir novas informações, você fornece informações e 
autoriza a TRÍLOGO a tratá-las nos limites das finalidades estabelecidas neste documento. 
 
 

• Ao realizar o seu cadastro em nossa plataforma, coletamos os seguintes dados que você nos 
fornece: nome completo, endereço de email, número de telefone, número do cadastro de 
pessoa física (CPF); 

• Mediante sua permissão, coletamos o ID do seu dispositivo, sua localização geográfica e o 
acesso a mídia local do seu smartphone;  

 

- Dados que coletamos automaticamente: 

 

• Ao utilizar a plataforma, coletamos automaticamente o seu número de IP, suas atividades 
dentro do Trílogo e informações do modelo e do sistema operacional do smartphone 
utilizando, em caso de acesso móvel; 

• Quando você utiliza o chat disponível em nossa plataforma, em conversas individuais ou em 
grupo, coletamos dados. O acesso aos dados é restrito a poucas pessoas. Esses dados só 
podem ser acessados, mediante rígido procedimento interno. Nos termos da LGPD, você pode 
solicitar a exclusão dos seus dados pessoais coletados a qualquer tempo, desde que não 
sejamos obrigados legalmente a mantê-los em nosso banco de dados. 

 
Ao aceitar essa Política de Privacidade, você autoriza a TRÍLOGO a coletar, utilizar e armazenar os 
dados citados. 

 

4. Dados pessoais sensíveis 
 

A TRÍLOGO não coleta dados pessoais sensíveis, nos termos previstos no rol taxativo da LGPD. 

Caso seja necessária a coleta de algum dado pessoal sensível em algum momento, solicitaremos o seu 
consentimento expresso. 

 
5. Finalidade da utilização e do armazenamento de dados: 

 
O tratamento, a utilização e o armazenamento dos dados dos usuários têm como finalidade 
proporcionar a melhor experiência possível com a TRÍLOGO. Ademais, os dados podem ser utilizados 
para as seguintes finalidades: 

a) Fornecimento dos nossos serviços: cada usuário da nossa plataforma possui uma conta única, 
vinculada aos seus dados pessoais. Isso é essencial para que possamos identificar as condutas 
dentro da nossa plataforma. 

b) Aprimoramento dos serviços oferecidos: utilizamos informações coletadas no intuito de 
melhorar a prestação de serviços, especialmente na solução de problemas inesperados; 

c) Proporcionar e oferecer serviços de suporte da nossa plataforma; 
d) Comunicação entre a TRÍLOGO e o usuário: nossas comunicações e interações com você são 

realizadas via email; 
e) Envio de notificações por email, de acordo com as suas predileções ajustadas em nossa 

plataforma; 
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f) Envio de e-mail marketings e anúncios, de acordo com o seu consentimento; 
 

O envio de e-mail marketing está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação e 
codificação pertinente, inclusive nos termos do CAPEM (Código de Autorregulamentação para 
Prática de E-mail Marketing), o qual prevê a utilização desta ferramenta de marketing com 
base na ética e na responsabilidade, sem prejuízo da aplicação da legislação brasileira vigente.  

Esse envio será realizado após o consentimento prévio e poderá ser desativado a qualquer 
momento pelo usuário imediatamente por meio de link de desvinculação. 
 
A TRÍLOGO é contra o envio de e-mails sem autorização prévia (política AntiSpam).  

 
g) Emissão de relatórios de uso e de serviços; e 
h) Cumprimento de obrigações legais ou judiciais. 

 
Antes da utilização dos seus dados para qualquer outro fim que não esteja abordado nessa política de 
privacidade, entraremos em contato para solicitar o seu consentimento expresso. 
 

6. Direitos do titular 
 

A qualquer momento, você pode requerer acesso aos seus dados pessoais e corrigir ou atualizar dados 
pessoais desatualizados ou incorretos que estejam cadastrador na nossa plataforma.  

Há também a possibilidade de retirar o consentimento anteriormente concedido para tratamentos dos 
seus dados, bem como solicitar a exclusão dos seus dados pessoais, mediante solicitação formal. 

Qualquer Usuário tem o direito de requisitar informações sobre os direitos dos titulares de dados 

pessoais, previstos no Artigo 18 da Lei 13.709 (LGPD), tais como, mas não se limitando a: 

a) Confirmação da existência de tratamento de dados pela TRÍLOGO; 

b) Acessibilidade aos dados; 

c) Correção de dados que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados; 

d) Existência de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; 

e) Possibilidade de portabilidade dos dados a um terceiro; 

f) Eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento; 

g) Compartilhamento de dados com entidades públicas e privadas; e 

h) Possibilidade de não consentimento do uso de dados e a respectiva consequência dessa 

negativa. 

Em caso de dúvida ou solicitação, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado pelo 
email privacidade@trilogo.com.br. 

 
7. Retenção e eliminação dos dados  

 
Preservamos os seus dados pessoais em nossa base de dados enquanto a sua conta permanece ativa 
em nossa plataforma, de acordo com as finalidades já descritas. 

Caso você deseje, podemos excluir ou anonimizar os seus dados pessoais para que você não possa ser 
identificado ou identificável, a menos que estejamos autorizados por lei ou obrigados a manter 
determinados dados pessoais. 
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Os dados poderão, portanto, ser mantidos pela TRÍLOGO em caso de: 

• cumprimento de obrigações contratuais; 

• demandas judiciais e de investigações sobre violações desta Política de Privacidade ou dos 
Termos de Uso; 

• ocorrência algum problema não solucionado relacionado à sua conta; 

• se revelar necessária a retenção para efeitos das nossas obrigações legais, fiscais, de auditoria 
e contabilísticas, durante o período exigido pela lei aplicável; 

• interesses comerciais legítimos da Trílogo, tais como a prevenção de fraudes ou a manutenção 
da segurança dos nossos usuários 

 
8. Compartilhamento dos dados  

 
A Trílogo poderá compartilhar os seus dados com terceiros nos casos abaixo apontados: 

• Prestadores de serviços: A Trílogo poderá contratar outras empresas, agentes ou terceirizados 

para complementar o fornecimento de serviços destinados a você. Nesse caso não 

autorizaremos que os prestadores de serviços utilizem os seus dados para outras finalidades. 

• Transferência de propriedade: havendo alteração societária, reestruturação empresarial, 
venda, fusão ou transferência de ativos, a Trílogo está autorizada a transferir dados, incluindo 
dados pessoais, desde que a parte receptora se comprometa a respeitar seus dados pessoais 
nos termos desta Política de Privacidade. 

 
 

8. Utilização de COOKIES: 

 
Cookies são arquivos que ficam guardados em celular ou computador e registram informações 
enquanto o usuário utiliza a plataforma. Assim, a TRÍLOGO utiliza esses cookies para melhorar a sua 
experiência conosco, já que dão acesso as suas preferências para oferecê-los os melhores benefícios. 

Cabe registrar que a exclusão ou o bloqueio dos cookies pode prejudicar a experiência do usuário na 
plataforma, acarretando a impossibilidade de utilização de algumas ferramentas da ferramenta 
TRÍLOGO. 

 
9. Mudanças na Política de Privacidade: 

 
A presente Política de Privacidade poderá ser alterada pela TRÍLOGO, a qualquer momento, mas, 
quando isso ocorrer, o usuário será previamente notificado das modificações, por meio de 
comunicação no próprio site em nosso site. 

A aceitação aos novos termos é facultativa, entretanto caso o usuário opte por não aceitar as novas 
condições, sua conta poderá ser cancelada, uma vez que a aceitação desta Política de Privacidade e 
dos Termos de Uso são requisitos necessários à utilização desta plataforma. 
  
Última atualização: 18 de junho de 2021. 


