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A sua marca conversa com 
jornalistas ou clientes por 
algum meio de comunicação?

A sua empresa tem

o cadastro de pessoas 

para enviar qualquer 
tipo de conteúdo?



Se a resposta foi sim,

A SUA MARCA PRECISA
SE ADEQUAR À LGPD.



A Lei Geral de Proteção de Dados, 
que passou a valer no Brasil
em setembro de 2020, regula
a proteção aos direitos dos 
brasileiros às suas informações 
pessoais, além de delimitar

regras para quem coleta e trata

o registro desses dados.



Como estar de acordo com a LGPD para atuar dentro
da legislação vigente e proteger a sua marca?

PERMISSÃO DA 
COLETA DE DADOS

A sua empresa precisa ter 
autorização de uma pessoa

para coletar e guardar qualquer 
um de seus dados.

AUTORIZAÇÃO
PARA CONVERSAR

A pessoa que receberá sua 
comunicação deve conceder 

autorização para sua empresa 
enviar e-mails, SMS, malas 

diretas, entre outros – o que é 
chamado de opt-in.

TRANSPARÊNCIA 
NO USO DE DADOS

Os dados que sua empresa possui 
sobre uma pessoa precisam estar 

disponíveis para consulta e ela deve 
saber como suas informações serão 

utilizadas, além de ter o direito de 
retirar seus dados – conhecido 

como opt-out.



LGPD Room MktMix: primeira página.

A resposta para a sua
empresa atuar dentro

da lei em relação à coleta
e gestão de dados pessoais,
ter transparência no uso
e disponibilização dessas 
informações é a LGPD Room.



A LGPD Room é uma página dentro
do site da sua marca que possui um 
sistema para manter a confidencialidade 

dos usuários, além de armazenar e 

proteger os dados pessoais do seu 
público e permitir que qualquer pessoa 

consulte e edite informações que a sua 
empresa possui sobre ela:

• Aumenta a transparência e autoridade 
sobre opt-in e opt-out de usuários.

• Simplifica a gestão de dados e 
segmentação de públicos.



Além do sistema de 
armazenamento de dados,
a LGPD Room oferece uma 
área para que qualquer pessoa 
possa verificar as informações 
que sua empresa tem sobre 
ela ao digitar o seu próprio
e-mail ou telefone.

LGPD Room MktMix: confirmação de dados.



LGPD Room MktMix: resposta à verificação de dados.

A segurança e a privacidade
são imprescindíveis e, por isso, 
a pessoa que deseja verificar 

seus dados recebe um e-mail 

ou SMS com um link de acesso 

para visualizar as suas 
informações.
Este link é exclusivo e enviado apenas no

e-mail ou telefone utilizado na verificação, 

caso a pessoa realmente faça parte do

banco de dados da empresa.



Área personalizada com todos 

os dados pessoais coletados 

nos formulários da sua empresa 
e onde seus públicos podem 
visualizar suas informações
e editá-las de acordo com
os seus interesses
e a lei vigente.

LGPD Room MktMix: acesso a dados pessoais.



LGPD Room MktMix: enriquecimento de dados de usuários.

Além da verificação de 
informações, a LGPD Room

oferece a possibilidade de 
registro de novos usuários e de 
que as pessoas já cadastradas 

adicionem mais dados para 
enriquecer a sua base de 

contatos.
Por exemplo, jornalistas podem adicionar

seu endereço à sua base de dados para

receber press kit.



PERSONALIZAÇÃO E AGILIDADE
Layout personalizado de acordo com a identidade visual 
da marca e a publicação da página em até um dia útil após 
a aprovação do briefing e escopo. Atue de acordo com
a lei sem demandas extras para a sua equipe e com 
rapidez garantida.

E ainda tem mais: só o I’Max oferece benefícios exclusivos
para a sua marca ter a própria LGPD Room.

TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA 
Toda tecnologia e infraestrutura são do I’Max e, por isso, os 
campos da LGPD Room podem ser totalmente 
personalizados para cada empresa. As informações que 
somente a sua marca solicita, como manequim de 
jornalistas e influenciadores ou tipos e raças de pets, 
podem ser armazenadas no seu banco de dados.

COMPLIANCE
A LGPD Room do I’Max é vinculada à URL principal do site 
para que o seu domínio seja reconhecido como LGPD 
Compliance frente aos órgãos responsáveis e mecanismos 
de busca, como o Google (melhora o rankeamento do seu 
site).

SUPORTE VIP
Time dedicado para responder dúvidas e ajudar em 
todos os passos da LGPD Room de uma das equipes 
mais elogiadas pelo mercado: o Suporte I’Max.



• Diferenciação da marca para investidores, 
imprensa e todos os seus outros públicos pela 
adequação da empresa à lei vigente.

• Aumenta a credibilidade da empresa para
seus clientes pelo tratamento transparente
dos dados.

• Possibilidade de enriquecer sua base de 
contatos com a opção para novos usuários se 
registrarem e para que pessoas já cadastradas 
possam adicionar mais informações.

• Agrega valor à marca por um serviço exclusivo 
e a torna pioneira frente aos seus 
concorrentes diretos.

Por que a sua empresa
precisa da LGPD Room?



SOBRE
O I’MAX
Líder absoluto no mercado, atendendo

7 das 10 maiores agências de comunicação

do país, o I’Max nasceu em 2019, união da 
inovação constante trazida ao mercado pela
I’M Press e da sólida experiência da Maxpress. 
Ambas participaram de momentos históricos
da comunicação no Brasil e, hoje, mais do que 
ser número 1 em mailings de imprensa, o I’Max

apresenta ao mercado soluções conectadas 

com as necessidades das empresas, como 
media rooms e governança de base de dados.



i-maxpr.com 11 98755-0017|


