Política de privacidade
Todas suas informações pessoais recolhidas serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita em nosso site e
plataforma a mais produtiva e agradável possível. A proteção de dados e privacidade são elementos caros ao
I’Max e declaramos que cumprimos a legislação aplicável.
A seguinte Política de Privacidade visa para esclarecer a maneira com que o I’Max lida, armazena, manipula,
utiliza e mostra os dados e informações coletadas, inseridas e disponibilizadas na Plataforma. Solicitamos que
os usuários e eventuais interessados realizem uma leitura atenta desta Política de Privacidade, manifestando
expressamente o consentimento sobre as informações aqui então descritas.
A Política de Privacidade é integrante do “instrumento particular de contrato de prestação de serviços e licença
de uso de software” e é aplicada a todos os usuários da plataforma I’Max, incluso todos os recursos
disponíveis. Termos mencionados nesta Política de Privacidade e não expressamente aqui citados ou definidos
terão o mesmo significado que lhes é dado nos Termos de Uso. Em caso de dúvidas, favor utilizar os canais de
contatos da empresa antes de declaração de aceite da Política de Privacidade. O uso do serviço I’MAX
pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe do I’MAX reserva-se ao direito de alterar este
acordo sem aviso prévio.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem o I’MAX serão
tratadas em concordância a legislação aplicável, notadamente no Brasil a Lei Geral Proteção de Dados Pessoais
(Lei n.º 13.709/2018), General Data Protection Regulation (GDPR - Europa) na Europa e a lei CAN-SPAM, nos
Estados Unidos. A informação recolhida pode incluir, mas não se limitando, a nome empresarial e nome
próprio, endereço físico, endereço de e-mail, número de telefone (corporativo e pessoal), número de telefone,
RG, CPF/CNPJ, data de nascimento e/ou outros que permitam a identificação dos usuários. O I’Max também
poderá recolher informações demográficas de caráter não identificável, tais como idade e conteúdo que o
usuário utilizar/acessar, além de informações sobre páginas visitadas dentro da plataforma e nos sites públicos
do I’Max. Além disso, dados e informações sobre o hardware de acesso e softwares instalados no dispositivo
de acesso à Internet do usuário poderão ser recolhidos. Tais informações poderão incluir o endereço de
Protocolo de Internet (IP - Internet Protocol), ISP (Internet Service Provider), tipo de navegador, informações
inseridas em formulários, tempos de acesso e referências a endereços de sites. Exceto se de outra forma
previsto nesta Política de Privacidade, o I’Max não terá acesso e nem tentará acessar quaisquer outros dados
pessoais do usuário, exceto aqueles que o usuário, de forma livre e voluntariamente, fornecer através do uso
da Plataforma. Além das informações pessoais dos usuários, o I’Max poderá ter acesso a outros dados,
informações e documentos relacionados às atividades comerciais do usuário, das agências e/ou das empresas
contratantes, bem como sobre a gestão de inteligência de negócio do usuário, das agências e/ou das
empresas.
Os usuários da plataforma podem receber determinadas comunicações promocionais ou informativas do
I’Max. Quando exigido por lei, as comunicações serão enviadas somente com o seu consentimento.
Nota para jornalistas, comunicadores, comunicólogos e profissionais de relações públicas
Publicar notícias e fazer jornalismo são atividades notadamente públicas. Por isso, informações como nome,
detalhes de contato comercial e interesses e afiliações profissionais podem já estar disponíveis publicamente,
especialmente se você for um jornalista, escrever para algum veículo de comunicação (online ou offline), um
especialista reconhecido ou um profissional de relações públicas. Disponibilizamos esta Política de Privacidade
para informar como coletamos e processamos suas informações pessoais e como cumprimos nossas
obrigações de cuidar dessas informações, além de informar quais são seus direitos.

1

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE

O I’Max possui, como recurso contratável, o disparo de conteúdos por clientes (conteúdo noticiosos por
excelência) e, por isso, a empresa não pode ser de maneira nenhuma responsabilizada pelos conteúdos
disparados pelos clientes. Cabe à empresa oferecer a capacidade de gestão ou opt out para aqueles contatos
que entenderem que moderar ou mesmo não receber tais conteúdos enviados por clientes.

Como as informações são utilizadas
O I’Max faz uso das informações administrativas dos usuários e demais dados recolhidos dentro dos termos
desta Política de Privacidade, a fim de personalizar a plataforma, bem como direcionar comunicação e
companhas (publicitárias ou não), serviços e/ou produtos, responder questões que forem realizadas sobre a
plataforma, evitar atividades potencialmente proibidas ou ilegais, além de atuar para melhorar tanto a
mecânica da plataforma quanto dos conteúdos disponíveis para comunicação com os usuários e interessados
nos temas que o I’Max propõe. O I’Max também utiliza as informações disponíveis para entrar em contato
com os usuários. O I’Max mantém os dados apenas pelo tempo que for necessário para os propósitos
estabelecidos nesta Política de Privacidade e para cumprir nossas obrigações legais. Não mantemos mais
dados do que precisamos.
Acesso às informações dos usuários
O usuário pode ter acesso, alterar e/ou excluir os dados armazenados pelo I’Max. As informações ficam
disponíveis no cadastro do usuário, dentro da plataforma. A depender do dado a ser apagado, algumas ou
todas as funções da Plataforma que estejam disponíveis ao Usuário podem ser temporária ou definitivamente
prejudicadas em virtude de algum pedido de alteração ou exclusão de dados feito nos termos dessa Política
de Privacidade, conforme o caso. O I’Max poderá solicitar a comprovação da identidade do usuário a fim de
comprovar a legitimidade para tais solicitações.
Vale ressaltar que certos e-mails podem ser necessários para a operação da plataforma e você pode continuar
recebendo esses e-mails relacionados à sua conta ou aos nossos Serviços, se apropriado, mesmo se você
cancelar a assinatura de nossas comunicações.
Os dados e informações divulgados ou inseridos na Plataforma poderão ser acessados por um número limitado
de colaboradores do I’Max, pelas empresas envolvidas nas operações de pagamento e de crédito utilizadas na
contratação de produtos e/ou serviços oferecidos na ou através da Plataforma e por terceiros parceiros
contratados para desenvolver atividades comerciais para o I’Max. O I’Max exige de seus Parceiros que
mantenham confidenciais as informações pessoais dos usuários e não as utilizem para finalidades não
autorizadas. Além disso, o usuário reconhece e concorda que os dados e informações poderão ser
compartilhados com terceiros na medida necessária para permitir uma fusão, aquisição ou venda de todos ou
de parte dos ativos do I’Max, sob um acordo de confidencialidade. Ainda, o I’Max poderá fornecer os dados
pessoais do usuário e/ou o conteúdo do usuário sempre que permitido pela legislação aplicável e/ou solicitado
por qualquer autoridade governamental ou por decisão judicial.
Acesso às informações dos contatos
O contato pode ter acesso, alterar e/ou excluir os dados armazenados pelo I’Max. O contato pode optar por
sair do recebimento de e-mails a qualquer momento, seguindo as instruções na parte inferior dos e-mails
(conhecido como unsubscribe). Aqueles que constam em nossas bases de Mailings (de Imprensa nacional,
Imprensa América Latina, escalões de Governo e influenciadores em geral), o responsável pelo dado pode
acessar, atualizar ou excluir suas informações a qualquer momento, seguindo as instruções disponíveis na
página correspondente de moderação das informações do contato ou enviando um e-mail suporte.vip@imaxpr.com (ficando entendido que este e-mail de solicitação tenha realmente sido entregue na caixa de
entrada do I’Max, citada anteriormente).
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Armazenamento e segurança de dados
Os dados e informações inseridos na Plataforma ou por ela coletados são armazenados em servidores de
propriedade do I’Max ou de seus parceiros. Não obstante, o I’Max pode, no futuro e pesando a melhor opção
para os clientes e resguardo da tecnologia, realocar tais dados e informações para servidores localizados em
qualquer outro país, com finalidade de hospedagem, armazenamento ou backup. O I’Max adota medidas de
segurança e sigilo de dados e informações seguindo os padrões de mercado e legislações aplicáveis.
Ligações a sites de terceiros
O I’MAX possui ligações para outros sites, os quais, a nosso ver, podem conter informações/ferramentas úteis
para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso
visite outro site a partir do nosso deverá ler a política de privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos
pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos sites. O I’Max também possui ligação com
as Redes Sociais da empresa, incluindo divulgações de conteúdos e informações públicas relevantes.
Reprodução de conteúdos
O conteúdo do I’MAX pode ser reproduzido sem necessariamente citar nosso website como fonte.
Informações adicionais sobre os conteúdos aqui publicados devem ser solicitadas à agência responsável pelo
conteúdo. As fotos normalmente são cedidas pelas agências e/ou obtidas na internet. Caso sua imagem tenha
sido utilizada para ilustrar algum conteúdo e você deseja requisitar a remoção da mesma, favor enviar um email para suporte.vip@i-maxpr.com.
Responsabilidade Limitada
O usuário reconhece e concorda que, ao enviar e/ou encaminhar informações pessoais que o identificam ou
identificam terceiros ao I’Max, embora o I’Max tenha recursos instalados para evitar o acesso não autorizado
ou a interceptação das informações, não existem recursos tecnológicos suficientes para garantia absoluta de
segurança. Caso haja qualquer interceptação ou acesso não autorizado, apesar dos nossos esforços, o I’Max
não será responsável por tais interceptações ou acessos não autorizados, ou por qualquer dano direto,
indireto, moral ou lucros cessantes sofridos pelo usuário ou por terceiros. O I’Max não garante que o usuário
não será objeto de interceptação ou acesso não autorizado. Cada usuário da Plataforma é responsável pela
guarda e manutenção da confidencialidade de seu login e senha de acesso à Plataforma, estando sujeito a ter
que cumprir com todas as transações legalmente válidas efetuadas em seu nome. Portanto, se, por qualquer
motivo, a confidencialidade de sua senha estiver comprometida, imediatamente contate o suporte técnico do
I’Max.
Cookies e demais mecanismos de tracking
O site e plataforma poderão utilizar cookies, beacons e tecnologias similares para ajudar no funcionamento e
medir a utilização dos serviços e conteúdos. Essa prática proporciona uma melhor experiência dos
produtos/recursos e ajudam a melhorar os serviços prestados. Browser cookies são um pequeno arquivo
inserido no driver do seu computador que, uma vez em comunicação com servidores, nos autoriza a coletar
dados e reconhecer o seu device, sendo que o I’Max poderá utilizar tais dados. Ao mesmo tempo, existem
ferramentas disponíveis que o usuário pode utilizar para recursar ou desativar todos ou alguns cookies de
navegadores, ou alertar quando os cookies estiverem sendo enviados. A recusa ou desativação dos cookies
pode interferir em acessar partes da plataforma e site do I’Max, influenciando na funcionalidade dos serviços.
Nossos serviços e comunicações também poderão conter pequenos arquivos eletrônicos, conhecidos como
web beacons, que permitem contar os usuários que visitaram páginas ou abriram um e-mail, a fim de rastrear
respostas e seus interesses em nosso conteúdo, ofertas e páginas da web. Podemos usar web beacons e/ou
outras tecnologias de rastreamento para coletar informações sobre você quando você interage com nossos
serviços, páginas e conteúdos. O I’Max também faz uso de ferramentas analíticas, tais quais Google Analytics,
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a fim de analisar como os usuários utilizam os domínios e acessam conteúdos. Para mais informações sobre o
Google Analytics, ou para realizar o opt out das análises, por favor vá em
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Alguns navegadores possuem a opção de não rastreamento, de forma que os dados e informações do usuário
não sejam identificáveis na web. Mesmo que o I’Max não sofra, atualmente, interferência de tal ferramenta,
você pode preferir utilizar outras opções de maneira a gerir os conteúdos e informações recebidas pelo I’Max
e pelas comunicações dos clientes do I’Max, apresentados nos itens “Acesso às informações dos usuários” e
“Acesso às informações dos contatos”.
Mudanças na nossa política de privacidade
O I’Max se reserva ao direito de alterar esta Política de Privacidade para alinhar as alterações às nossas práticas
comerciais e/ou alterações legais da legislação aplicável. Publicaremos a Política de Privacidade atualizada
nesta página e indicaremos que as atualizações foram feitas alterando a data efetiva. Recomendamos que os
usuários verifiquem periodicamente se houve atualizações desta Política de Privacidade.
O uso continuado dos serviços I’Max ou a comunicação conosco sobre os Serviços após a publicação da Política
de Privacidade atualizada (ou qualquer outra indicação de seu consentimento) constituirá sua aceitação da
Política de Privacidade atualizada. Observe que podemos condicionar o acesso contínuo dos usuários aos
serviços I’Max com o seu consentimento para alterações nesta Política de Privacidade.
Contato
Se você tiver dúvidas, comentários ou solicitações relacionadas a esta Política de Privacidade, ou desejar
recusar qualquer uso de suas informações conforme descrito aqui, envie-nos um e-mail para suporte.vip@imaxpr.com ou escreva para:
I’Max
Alameda dos Maracatins, 426, 4º andar, sala 409
CEP 04089-000 / São Paulo (SP) - Brasil
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