
Aviso de Privacidade e Políticas de Uso das Informações utilizadas pela iMart 

 

Este arquivo, designado Política de Privacidade, tem o objetivo de apresentar as 

regras sobre o uso, tratamento e armazenamento dos dados e informações coletadas 

dos usuários na plataforma iMart. 

 

São responsáveis pelas informações dos usuários: iMart e suas instituições 

parceiras vinculadas. 

 

1. DEFINIÇÕES RELEVANTES 

 

USUÁRIO: pessoa física usuária da plataforma iMart, devidamente identificada neste 

instrumento como USUÁRIO. 

 

USUÁRIO DA PLATAFORMA iMart: pessoas naturais/físicas cadastradas na 

plataforma através do acesso à internet denominada iMart, sendo popularmente 

reconhecidos como “USUÁRIO”, “USUÁRIOS”, “VOCÊ” ou “TITULAR DO DADO”. 

 

O iMart e o usuário poderão ser referenciados individualmente neste instrumento 

como “parte” ou em conjunto como “partes”. 

 

BANCO DE DADOS: conjunto organizado e estruturado de dados pessoais ou 

anonimizados, visíveis em suporte eletrônico ou físico, e localizados em um ou 

variados locais. 

 

DADOS PESSOAIS: grupo completo de dados relacionados à pessoa física, seja ela 

identificada ou identificável, não-públicos, conexos à identidade e à vida privada de 

seu usuário. 

 



DADOS PESSOAIS ANONIMIZADOS: conjunto de dados relativos a um usuário que 

não possa ser identificado de qualquer forma. 

 

CONSUMIDORES: categoria específica de usuários que se enquadram como 

pessoas naturais/físicas devidamente cadastradas na plataforma e que a utiliza para 

solicitação e realização de encargos durante o período de navegação. 

 

CONSENTIMENTO: manifestação inequívoca, livre e informada pela qual o usuário 

concorda com a disposição dos seus dados pessoais ou anonimizados no banco de 

dados do iMart. 

 

CONTA: cadastro do consumidor realizado e aprovado na plataforma, havendo a 

criação de conta de pagamento na estrutura organizacional do iMart para viabilizar a 

execução de transações de pagamentos através da gestão dos valores aportados 

pelo consumidor. 

 

TRATAMENTO: qualquer tipo de atividade baseada em dados pessoais, incluindo, 

ao caso, coleta, armazenamento, registro, organização, uso, consulta, divulgação, 

transmissão, compartilhamento, classificação, processamento, reprodução e 

avaliação. 

 

CONTEÚDO: quaisquer informações, comunicações, dados, fotos, vídeos, software, 

gráficos, sons, músicas e outros materiais e serviços que podem ser apresentados e 

consultados pelos usuários na plataforma, inclusive conversas, bate-papo, 

mensagens e outros conteúdos de natureza original. 

 

iMart: é a empresa proprietária e possuidora da integralidade de direitos autorais 

referentes à plataforma de internet denominada socialmente como iMart. 

 



COOKIES: arquivos encaminhados pelo servidor da plataforma para o dispositivo do 

usuário, tendo por objetivo a identificação de dados de acesso, páginas navegadas 

ou links clicados, permitindo a você a personalização da utilização da plataforma, de 

acordo com a verificação do seu perfil. Eles também podem ser utilizados para 

garantir maior segurança e comodidade aos usuários, de modo que seja totalmente 

permissível a utilização de outras tecnologias similares que colaborem com a 

aquisição dos mesmos objetivos. Para maiores informações, por gentileza consulte a 

nossa Política de Cookies. 

 

ESTABELECIMENTOS PARCEIROS: correspondem aos estabelecimentos 

comerciais que mantêm vínculos de parceria com o iMart, a partir dos quais podem 

ser requeridos pedidos e demais encargos para realização de serviços pelos 

mandatários. 

 

ENCARGOS: todos os tipos de solicitações que podem ser realizadas por 

consumidores e executadas por mandatários por intermédio da plataforma, incluindo 

a aquisição de produtos e a entrega de encomendas. Maiores especificidades sobre 

os encargos, por gentileza consulte os Termos de Uso da plataforma. 

 

IP (Internet Protocol): conjunto de números responsável por identificar o dispositivo 

do usuário na internet. 

 

JANELAS (Pop-Ups): janela ou aviso da internet que emerge involuntariamente em 

qualquer momento quando a plataforma é utilizada, até mesmo na formalização dos 

Termos e Condições do Uso da Plataforma e na Política de Privacidade. 

 

LOGS: registros dos históricos de atividades do usuário efetuadas na plataforma. 

 

MENSAGENS DE DADOS: informações e dados gerados, enviados, recebidos, 

armazenados ou comunicados por meios eletrônicos, ópticos ou similares. 



 

MANDATÁRIOS: categoria específica de usuários que correspondem às pessoas 

naturais/físicas vinculadas da iMart que se cadastram na plataforma e a utilizam para 

realização de encargos a pedido de consumidores. 

 

SERVIÇO ou SERVIÇOS: serviços ofertados por intermédio da plataforma. 

 

SESSION ID: identificação da sessão a partir da identificação do usuário no processo 

de inscrição na plataforma. 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA: termos legais direcionados 

à regulamentação da relação existente entre a iMart, seus parceiros vinculados e os 

usuários. 

 

PLATAFORMA iMart: aplicativo móvel e web administrado por particulares, 

respeitados direitos exclusivos de utilização no território brasileiro pelo iMart. São 

exibidos diferentes produtos de consumo de forma publicitária com o intuito de servir 

como referência ao consumidor; propõe a facilitação da aproximação entre os 

consumidores e os prestadores de serviços; executa meios acessíveis e céleres de 

comunicação; determina formas diferenciadas de pagamento, as quais atendam os 

objetivos de ambas as partes. Não é de responsabilidade do iMart armazenar, 

comprar ou vender produtos. É uma plataforma digital somente para intermediação 

da venda, cobrando pelos serviços realizados. 

 

2. AQUISIÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Os dados e as informações de natureza geral devidamente adquiridos, sejam eles 

anonimizados ou de cunho pessoais, serão acessíveis da seguinte maneira pelo 

usuário quando: 

 



A) Iniciar os procedimentos para utilização dos serviços fornecidos pelo iMart ao 

consumo; 

B) Realizar comunicações avulsas por intermédio dos canais de comunicação 

disponibilizados pelo iMart; ou 

C) Promover interação com variadas ferramentas existentes na plataforma de 

navegação do iMart, fornecendo informações de modo involuntário ou 

voluntário, sendo estritamente observada a frequência de utilização da 

plataforma, ou ainda, as categorias de informações envolvidas nestas 

divulgações. 

 

3. USO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 

A Política de Uso dos dados e informações armazenados pelo iMart afirma a 

inviabilidade de alugar, vender ou compartilhar informações pessoais alheias de 

outras pessoas ou empresas não afiliadas, exceto com o objetivo de dispor ao usuário 

os serviços e produtos requeridos na plataforma, tendo obtido seu consentimento, 

permissão, ou em circunstâncias determinadas, ordem judicial ou oriundas de lei. 

 

Poderão ser requeridos dos usuários, dentre outros, os seguintes dados e 

informações de cunho pessoal: nome completo, data de nascimento, CFP/CNPJ, 

número de telefone, cópia do documento de identidade ou de Carteira Nacional de 

Habilitação - CNH, nome completo da mãe, endereço residencial, endereço 

eletrônico, foto selfie, autodeclaração de exposição pessoal, hora e data de acesso, 

IP, geolocalização, Cookies, dados sobre o dispositivo de acesso, perfil, número e 

volume de transações na plataforma, comportamento de compra, dados gerais de 

navegação, modelo de utilização da plataforma e funis de eventos. 

 

O usuário aceita de maneira voluntária, expressa e consciente que os seus dados e 

demais informações consignadas nas bases de dados do iMart, sejam estes pessoais 

ou anonimizados, possam ser recompilados e armazenados da seguinte forma: 

 



A) Coletar ou juntar os dados pessoais e armazená-los e incorporá-los em nossa 

base de dados; 

B) Dividir, separar, catalogar, organizar ou classificar a informação entregue; 

C) Utilizar os dados adquiridos em campanhas de comunicação, promoção e 

divulgação ou oferta de serviços, produtos ou atividades desenvolvidos 

estrategicamente pelo iMart; 

D) Utilizar os dados e as informações conquistadas para fins administrativos 

comerciais ou internos, estes como estudos de crédito e de mercado, análises 

estatísticas, elaboração e apresentação de orçamentos, realização de 

pesquisas sobre nível de satisfação do usuário, referências comerciais de 

experiência, reconhecimento ou oferecimento de benefícios próprios do 

programa de fidelidade temporária da iMart e serviços pós venda; 

E) Manter contato com os usuários e conservar os registros históricos dentro do 

iMart; 

F) Observar, comprovar ou validar os dados entregues; 

G) Analisar e estudar os dados e as informações fornecidas em favor do 

acompanhamento e melhoramento dos serviços e produtos; 

H) Transmitir e entregar as informações recolhidas a terceiros com os que o iMart 

mantenha contratos de armazenamento ou comerciais e administração dos 

dados pessoais, sob os padrões de confidencialidade e de segurança aos 

quais o iMart está obrigado de acordo com o conteúdo das leis pertinentes; 

I) Transmitir informações e dados em nível nacional ou internacional para 

fornecedores com os quais o iMart desenvolve atividades de acordo com seu 

objeto social, assim como das possíveis transmissões feitas aos parceiros 

vinculados estrategicamente à empresa com o intuito de realizar atividades de 

publicidade, marketing e promoções associadas ao objeto social do iMart, além 

de respeitar todas as disposições oriundas da legislação brasileira; 

J) Permitir e comunicar o acesso aos dados pessoais e às informações fornecidas 

a terceiros por serviços de apoio geral e às pessoas físicas ou jurídicas 

pertencentes ao quadro societário do iMart; 

K) Possuir, juntar, manusear e utilizar as informações recebidas pelo usuário para 

realizar a vinculação entre contratante ou fornecedor; 



L) Possuir, juntar, manusear e utilizar as informações recebidas pelo usuário para 

realizar prevenção e controle de fraude, lavagem de ativos e financiamento do 

terrorismo; 

M) Execução, celebração e gestão dos contratos objeto dos serviços prestados e 

das propostas de negócios; 

N) Redigir relatórios centrais de risco, em consonância com a lei, nos casos de 

inexistência de cumprimento das obrigações financeiras decorrentes da 

relação comercial; 

O) Fornecer informações e dados dos usuários para cumprimento de ordem legal 

ou judicial; 

P) Compartilhar informações e dados dos usuários com terceiros para o fim de 

recebimento de promoções ou outras novidades do iMart. E-mails 

encaminhados pelo iMart ao cliente poderão ser cancelados a qualquer tempo. 

Todas as mensagens desta natureza não são acompanhadas de anexos  ou 

solicitam dados extras para sua leitura; e 

Q) Compartilhar informações e dados dos usuários e demais partes das relações 

firmadas dentro do iMart previstas nesta Política de Privacidade, para que haja 

integração do usuário a possíveis promoções, a fim de que tenha acesso a 

descontos e ofertas devidamente disponibilizadas. Os dados dos cartões de 

crédito não serão armazenados pelo iMart, sendo assim apenas serão 

solicitados no momento de realização do pagamento virtual. 

 

4. ARMAZENAMENTO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 

A integralidade de mensagens de dados e demais informações coletadas dos 

usuários serão inseridas ao banco de dados da plataforma, responsabilizando os 

proprietários da iMart e demais parceiros vinculados a este projeto. 

 

Os dados e as informações coletados serão armazenados em ambiente seguro, 

sendo este acompanhado pela assistência técnica da plataforma e devidamente 

criptografados. Os conteúdos armazenados apenas poderão ser acessados por 

pessoas autorizadas e qualificadas pelo iMart e/ou parceiros. 



 

Tendo em vista que nenhum sistema de segurança é absolutamente seguro, o iMart 

e seus parceiros se escusam de quaisquer responsabilidades por eventuais prejuízos 

e/ou danos decorrentes de vírus, falhas ou invasões do banco de dados na plataforma 

de navegação. 

 

Os dados pessoais coletados serão mantidos apenas pelo tempo que for necessário 

ao cumprimento de finalidades para atendimento dos interesses dos serviços 

prestados pelo iMart, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações 

contratuais, legais, requisição de autoridades competentes e de prestação de contas. 

 

A determinação do período pertinente à adequada retenção de dados pessoais 

tratados pelo iMart sempre considerará a natureza, a quantidade e a sensibilidade 

dos referidos dados, assim como sua divulgação ou risco potencial de danos oriundos 

do seu uso não autorizado, a finalidade de tratamento e os demais propósitos 

insurgidos por meios diversos, além dos requisitos legais aplicáveis. 

 

5. DO REGISTRO DE ATIVIDADES 

 

O tipo e a quantidade de dados pessoais devidamente coletados pela iMart depende 

da interação do usuário na plataforma. Os dados serão coletados em diferentes 

situações, quais sejam, o usuário na condição de consumidor, mandatário ou 

representante de qualquer dos nossos estabelecimentos vinculados à prestação de 

serviços e fornecimento de produtos. 

 

Com o intuito de facilitar essas questões aos usuários, demonstramos abaixo algumas 

finalidades em que seus dados podem ser utilizados, de acordo com a forma de 

navegação na plataforma, para maiores entendimentos: 

 



A) Consumidores: o usuário que use a plataforma na condição de consumidor, 

ou seja, que remete encargos a fim de que o iMart possa conectá-lo a um 

mandatário que atenda seu pedido e execute a demanda repassada, pode 

resultar na coleta de dados a partir do seu cadastro e consequente utilização 

da plataforma, de acordo com origem, tipo de dados coletados, finalidade e 

bases legais; 

B) Dados de cadastro na plataforma: nome, CPF, endereço eletrônico, telefone, 

endereço de entrega, número do cartão para pagamento (se este for o método 

escolhido para pagamento), data de nascimento, filiação, foto selfie, 

autodeclaração de exposição pessoal, dentre outros dados podem ser 

solicitados aos usuários no momento do cadastro na plataforma. Com relação 

a outros procedimentos, a saber, solicitação e entrega de pedidos, contatos 

telefônicos (decorrentes de SMS, WhatsApp, chat ou ligação), realização de 

operações de pagamento, envio de comprovantes de pedidos finalizados, 

encaminhamento de brindes e emissão de cartão ou notas, também podem ser 

solicitados dados pessoais diversos, além da verificação do perfil de consumo 

do usuário, execução de contrato, legítimo interesse, consentimento, 

perfilhamento de inteligência de mercado e envio de publicidade própria; 

C) Engajamento com a plataforma de dados pessoais para navegação: a 

interação é obtida a partir do endereço IP, dados locacionais, IMEI do 

dispositivo do usuário e comportamento de consumo na plataforma para 

posterior filtro de preferências; 

D) Mandatários: os usuários que realizam encargos para atender os 

requerimentos de consumidores são assim denominados mandatários. Nesses 

casos, as coletas de dados serão executadas no momento de cadastro ou 

utilização da plataforma; e 

E) Representantes de estabelecimentos vinculados na condição de 

parceiros: os representantes dos parceiros da iMart que navegam na 

plataforma também terão seus dados coletados. 

 

Além das possibilidades de coletas de dados pessoais acima transcritas, a plataforma 

poderá utilizar Cookies e outras tecnologias similares com o intuito de customizar a 



experiência dos usuário na iMart, gerando informações relevantes para a celeridade 

no uso da plataforma.  

 

A utilização de Cookies e outras tecnologias similares são explicadas formalmente na 

nossa Política de Cookies, por gentileza a consulte. 

 

Os dados e registros aqui referenciados poderão ser utilizados pelo iMart em casos 

de alterações indevidas ou investigações de fraudes nos nossos sistemas, cadastros 

e compartilhamento de tais informações com terceiros de maneira anonimizada. 

 

6. COOKIES 

 

A plataforma tem a faculdade em utilizar Cookies, direcionando ao usuário configurar 

o seu navegador de Internet, caso de seu agrado bloqueá-los. Desta forma, 

determinadas funções da plataforma poderão ser limitadas. O usuário autoriza 

expressamente, no momento da aceitação desta Política de Privacidade, o uso de 

Cookies pelo iMart em toda atividade de uso que for realizada na plataforma. 

 

7. DIREITOS DO USUÁRIO 

 

Os dados pessoais dos usuários são intransferíveis e irrenunciáveis, contidos, 

portanto, na legislação brasileira, que lhe garante uma série de direitos relacionados 

aos seus dados, sendo estes indivíduos considerados como titulares de dados 

pessoais. 

 

O iMart está comprometido com o estrito cumprimento de todos os direitos imersos 

no sistema jurídico brasileiro, em especial àqueles assegurados pelo Código de 

Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990 e a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais - Lei nº 13.709/2018. 

 



Tendo em vista a aplicação do princípio da boa-fé na integralidade de relações 

firmadas entre o iMart e seus usuários, explicaremos detalhadamente os direitos que 

você, usuário, pode exercer em conjunto com o iMart. 

 

A) Acesso irrestrito dos dados pessoais: o usuário pode solicitar e receber 

uma cópia dos seus dados pessoais que o iMart possui sobre você; 

B) Alteração dos dados pessoais: o usuário pode requerer a retificação e/ou 

correção dos seus dados pessoais, caso identifique alguma incorreção entre 

tais informações. Existindo necessidade de prosseguir com este procedimento, 

o iMart ficará responsável em checar a validade dos novos dados pessoais 

fornecidos; 

C) Eliminação de dados pessoais: o usuário pode solicitar a exclusão dos seus 

dados pessoais pertencentes às bases de dados utilizadas pelo iMart. Vale 

ressaltar que todos os dados coletados serão excluídos dos servidores do iMart 

a partir da requisição particular do usuário ou quando estes forem 

considerados irrelevantes ao oferecimento de serviços prestados pelo iMart, 

com exceção a razões diversas para manutenção em consonância com a 

necessidade de preservação de tais dados para resguardar direitos alienados 

em benefício do iMart ou em face de eventual obrigação legal de retenção de 

dados; 

D) Objeção ao tratamento de dados pessoais: o usuário pode contestar a forma 

adotada pelo iMart no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais 

correspondentes a determinadas finalidades. Em determinadas ocasiões, o 

iMart poderá exibir motivos legítimos para tratamento dos seus dados, os 

quais, naturalmente, se sobrepõem aos seus direitos, ou seja, hipótese em que 

haja estrita essencialidade ao funcionamento de determinado aspecto 

específico do iMart; 

E) Demonstração da veracidade dos dados pessoais: o usuário poderá 

requerer o fornecimento dos seus dados pessoais, ou de terceiro por ele 

escolhido, em formato interoperável e estruturado. 

F) Confirmação de tratamento dos seus dados pessoais: o usuário poderá 

requerer a confirmação diretamente com o suporte do iMart para verificação 



da existência ou inexistência de atividades relacionadas ao tratamento dos 

seus dados pessoais pela plataforma; 

G) Revisão periódica de decisões automatizadas: o usuário poderá solicitar a 

revisão periódica de decisões firmadas em singularidade com base no 

tratamento automatizado de seus dados pessoais, desde que estes afetem 

seus interesses, e ainda, que apresente prova hábil para tal situação; 

H) Revogação do consentimento da liberação de dados pessoais: o usuário 

que tenha demonstrado seu consentimento para a realização de atividades 

ligadas ao tratamento específico de seus dados pessoais poderá suprimir tal 

consentimento. A exclusão do consentimento não afetará o teor de legalidade 

de quaisquer atividades realizadas pelo iMart. A retirada do consentimento pelo 

usuário apenas limitará o fornecimento de determinados serviços, produtos, 

benefícios ou vantagens da plataforma. Na última hipótese, o fornecimento de 

informações mais detalhadas podem colaborar no processo de sua tomada de 

decisão. 

 

Em determinadas circunstâncias, o usuário não terá a faculdade em não permitir 

formas específicas de tratamento e/ou de certos dados pessoais. Nessas ocasiões, é 

importante observar que alguns dados e/ou algumas autorizações específicas 

dependentes do seu consentimento podem ser mecanismos para que o usuário possa 

usufruir de alguns de nossos serviços, produtos, benefícios e facilidades. Em qualquer 

hipótese, o usuário será informado sobre o tratamento dos seus dados objetivando 

alcançar determinada finalidade, sendo imprescindível sua tomada de decisão. 

 

O exercício dos direitos acima expostos poderão ser requeridos pelo usuário através 

de atendimento eletrônico, apresentado por envio de requerimento contido no 

Formulário de Exclusão de Conta. 

 

Independente do caso proposto, o usuário que solicitar dados pessoais sobre os quais 

detenha efetivamente direitos, deverá ser submetido à requisição de um processo de 

validação interna de identidade, para atendimento aos critérios de maior segurança. 

Neste processo, serão solicitados os seguintes requisitos do usuário: 



 

A) Ser titular dos dados pessoais sobre os quais queira fazer algum requerimento, 

provando sua identidade mediante a apresentação de documentos e/ou 

evidências que provem a sua identidade ao iMart;  

B) Na hipótese de sucessores legítimos, na forma da lei, estes poderão gozar 

parcialmente de determinados direitos próprios dos usuários; 

C) Procuradores ou representantes de usuários poderão gozar integralmente de 

direitos próprios dos usuários. Esta garantia também se aplica aos 

representantes legais de incapazes, crianças e adolescentes. 

 

8. FORMA DE CONHECER A INFORMAÇÃO DO USUÁRIO E COMO EXERCER 

OS DIREITOS 

 

O iMart disponibiliza à escolha do usuário as seguintes maneiras de usufruir seus 

direitos de “Dados Pessoais”:  

 

Atendimento eletrônico: O usuário do dado fornecido à plataforma deverá prosseguir 

seu requerimento formal encaminhado via Formulário de Exclusão de Conta com 

prévio esgotamento dos requisitos de legitimação para o exercício do usuário, estes 

como: 

 

I. Ser titular da informação, comprovar sua respectiva identidade em forma visual 

suficiente mediante qualquer meio que o iMart disponibilize para tanto. 

 

II. Os direitos resguardados aos menores de idade se manterão pelas pessoas 

incumbidas do dever de sua representação, e isonomicamente se deverá comprovar 

tal natureza. 

 

III. Pelo representante do titular da informação, indivíduo que também deverá 

comprovar tal natureza. 



 

IV. Por pacto formal firmado em favor de outro ou por outro exercerão por conjunto 

das pessoas que estejam possibilitadas para representá-los, e isonomicamente se 

deverá comprovar tal natureza. 

 

V. Pelos legítimos sucessores, os quais deverão comprovar tal natureza. 

 

9. VIOLAÇÃO DA BASE DE DADOS OU SISTEMA 

 

É vedada a utilização de dispositivo, software, ou recurso diverso que venha a romper 

nas atividades e operações do iMart e/ou de pessoas a ela vinculadas, bem como nas 

publicações de Oferta, contas, descrições, pedidos ou seus bancos de dados. 

Qualquer violação, tentativa de, ou atividade que afronte ou contrarie as normas 

jurídicas brasileiras relacionadas ao direito de propriedade intelectual e/ou as demais 

proibições estipuladas neste instrumento, tornarão o responsável passível das ações 

legais cabíveis, assim como das sanções aqui deliberadas, sendo ainda responsável 

pelas indenizações por eventuais danos causados a outrem. 

 

A mera entrada ou o uso não autorizado de contas, intercorrências de software ou 

hardware e outros fatores alheios à vontade e ao controle razoável do iMart podem 

afetar a segurança dos seus Dados Pessoais a qualquer instante. Desta maneira, 

solicitamos que você nos auxilie a manter um procedimento seguro para todos. Ainda 

assim, além de armazenar as suas informações de acesso à Plataforma sigilosas e 

implementar práticas visando à segurança da sua conta e aos seus Dados, 

requeremos que caso você visualize ou tome conhecimento de circunstância que 

afronta a segurança dos seus Dados, por obséquio entre em contato conosco pelo 

canal de e-mail contato@meuimart.com descrevendo o caso para que possamos 

ajudá-lo da melhor forma possível. 

 

10. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 



O iMart sempre planeja e executa medidas técnicas, organizacionais e administrativas 

para zelar por todos os Dados Pessoais que diga respeito contra usos não 

autorizados, perdas ou situações diversas ilícitas ou acidentais de tratamento 

indevido. A integralidade de Dados Pessoais tratados pelo iMart são armazenados e 

processados em procedimentos operacionais seguros não acessíveis ao público em 

geral. 

 

Com o objetivo de assegurar a segurança de seus Dados Pessoais no nosso 

processamento da Plataforma, implementamos as melhores práticas de segurança 

da informação aceitáveis e disponíveis no território nacional, incluindo o uso de 

soluções de criptografia ponto a ponto para compartilhar os Dados Pessoais e outras 

informações consideradas importantes; 

 

A mera entrada ou o uso não autorizado de contas, incoerências de software ou 

hardware e outras questões alheias à vontade e ao controle razoável do iMart podem 

comprometer a segurança dos seus Dados Pessoais a qualquer instante. Desta 

maneira, solicitamos que você nos auxilie a manter um ambiente seguro para todos. 

Além de armazenar as suas informações de acesso à Plataforma de modo sigiloso e 

implementar procedimentos visando à segurança da sua conta e aos seus Dados, 

requeremos que caso você visualize ou tenha conhecimento de circunstância que 

comprometa a segurança dos seus Dados, por obséquio entre em contato conosco 

pelo canal de e-mail contato@meuimart.com descrevendo o caso para que possamos 

ajudá-lo da melhor forma possível. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A presente Política de Privacidade pode conter atualizações, tendo em vista a 

constante busca por melhorias na Plataforma e em nossos serviços. Por isso, 

recomendamos que o usuário visite periodicamente a página deste arquivo para que 

tenha conhecimento com relação às possíveis modificações realizadas por nós. É de 

inteira responsabilidade do usuário verificar as disposições constantes desta Política 

de Privacidade sempre que efetuar o acesso à plataforma. 



Alterações relevantes que se refiram à necessidade de se obter um novo 

consentimento do usuário serão publicadas e devidamente comunicadas para novo 

consentimento. 

 

12. JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL 

 

A presente Política de Privacidade será compreendida em consonância com a 

legislação brasileira, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de Goiânia 

para dirimir qualquer litígio, questão ou dúvida superveniente, com expressa renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

13. ACEITAÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS 

 

O usuário afirma ter a capacidade legal necessária ao consentimento expresso dos 

termos deliberados nesta Política de Privacidade, sendo que aceita a integralidade 

das hipóteses reguladas neste arquivo. 

 


