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Nós, da ISA7, sabemos o quanto você se 
importa com a segurança de suas informações 
pessoais, como serão obtidas, utilizadas, 
armazenadas e/ou compartilhadas, por isso 
levamos sua privacidade a sério.  

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO AS 
DISPOSIÇÕES ABAIXO, VOCÊ IRÁ ENTENDER 
COMO A ISA7 TRATA E GERENCIA SUAS 
INFORMAÇÕES PESSOAIS. 

Ao usar ou acessar, de qualquer forma a 
Plataforma Digital ISA7, você confirma que 
aceita as práticas descritas nesta Política de 
Privacidade e consente que coletaremos, 
utilizaremos e compartilharemos suas 
informações conforme descrito nesse 
documento. 

Lembre-se de que a utilização da Plataforma 
Digital ISA7, está sujeita ao Termos de Uso que 
se incorpora à presente Política de Privacidade.  

Todos os termos utilizados nesta Política, 
seguem as definições a eles atribuídos no 
Termo de Uso.  

Qual a cobertura de nossa Política de 
Privacidade? 

Nossa Política de Privacidade cobre nosso 
tratamento de informações pessoalmente 
identificáveis (“Informações Pessoais”), 
coletadas enquanto você está acessando ou 
utilizando à Plataforma Digital ISA7. Mas 
lembre-se, não temos controle das práticas de 
empresas que não possuímos, não estejam 
cadastradas ou pessoas que não gerenciamos. 

Reunimos algumas Informações Pessoais de 
nossos usuários, fornecedores e/ou 
integradores, e as utilizamos internamente, 
permitindo que você personalize ou altere as 
informações Pessoais de seu perfil na 
Plataforma Digital ISA7. Assim, garantimos que 

outros usuários entrem em contato com você, 
a fim de atender suas solicitações e/ou 
disponibilizações de determinados bens e/ou 

We at ISA7 know how much you care about 
the security of your personal information, 
how it will be used, stored and / or shared, so 
we take your privacy seriously. 

PLEASE READ THE PROVISIONS CAREFULLY 
BELOW, YOU WILL UNDERSTAND HOW ISA7 
TREAT AND MANAGE YOUR PERSONAL 
INFORMATION. 

By using or accessing, in any way, the ISA7 
Digital Platform, you confirm that you accept 
the practices described in this Privacy Policy 
and agree that we will collect, use and share 
your information as described in this 
document. 

Please be aware that the use of the ISA7 
Digital Platform is subject to the Terms of Use 
which is incorporated into this Privacy Policy. 

All terms used in this Policy follow the 
definitions assigned to them in the Term of 
Use. 

What is the coverage of our Privacy Policy? 

Our Privacy Policy covers our treatment of 
personally identifiable information 
("Personal Information") collected while you 
are accessing or using the ISA7 Digital 
Platform. But remember, we have no control 
over the practices of companies that we don’t 
own, are not registered or people that we 
don’t manage.   

We have collect some Personal Information 
from our users, suppliers and/or integrators, 
and use them internally, allowing you to 
customize or change the Personal 
information of your profile on the ISA7 Digital 
Platform. We guarantee that other users will 
contact you in order to meet your requests 
and/or availability of certain products and/or 



serviços, e ainda para analisar como você 
utiliza a Plataforma Digital ISA7. 

Em determinados casos, algumas informações 
poderão ser compartilhadas com terceiros, da 
maneira e pelos motivos presentes nesta 
Política.  

Conforme disposto em nos Termo de Uso, a 
utilização da Plataforma Digital ISA7 
condiciona-se a capacidade legal do usuário 
associado, fornecedor e/ou integrador. Deste 
modo, não coletamos ou solicitamos, 
intencionalmente, informações pessoais de 
menores de 16 anos. Se você tem menos de 16 
anos, não tente se registrar na Plataforma 
Digital ISA7, nem nos envie suas informações 
pessoais. Se soubermos que acidentalmente 
coletamos informações pessoais de menores 
de 16 anos, excluiremos essas informações o 
mais rápido possível. Se você acredita que um 
menor de 16 anos possa ter nos fornecido 
informações pessoais, entre em contato 
conosco pelo e-mail operations@isa7.net. 

Quais informações são coletadas pela 
ISA7? 

Informações que você nos fornece: 

Quando você se cadastra ou se credencia a 
Plataforma Digital ISA7, recebemos e 
armazenamos as informações que você nos 
fornece conscientemente. Por exemplo, 
através do processo de cadastro ou 
credenciamento e/ou nas configurações de sua 
conta, podemos coletar informações pessoais 
como seu nome, razão social, endereço de e-
mail, endereço de correspondência, senha, 
número de telefone, número do CNPJ, entre 
outros. Algumas informações podem ser 
necessárias para se cadastrar ou se credenciar 
em nossa Plataforma Digital ISA7 ou ainda para 
aproveitar algumas de nossas ferramentas. 

Informações coletadas automaticamente: 

Sempre que você interage com nossa 
Plataforma Digital ISA7, nós automaticamente 
recebemos e registramos em nosso servidor, 
informações de seu navegador ou dispositivo, 
que podem incluir seu endereço IP, dados de 
geolocalização, identificação de dispositivo, 
informações de "cookies", o tipo de navegador 

services, and also to analyze how you use the 
ISA7 Digital Platform. 

In certain cases, some information may be 
shared with third parties, in the manner and 
for the reasons given in this Policy. 

As provided in the Term of Use, the use of the 
ISA7 Digital Platform is conditioned by the 
legal capacity of the users, supplier and/or 
integrator. Accordingly, we don’t 
intentionally collect or solicit personal 
information from children under the age of 
16. If you are under 16, don’t attempt to 
register with the ISA7 Digital Platform or send 
us your personal information. If we know that 
we accidentally collect personal information 
from children under the age of 16, we will 
delete this information as soon as possible. If 
you believe that a child under the age of 16 
may have provided us with personal 
information, please contact us at 
operations@isa7.net. 

What Information does ISA7 Collect? 

Information You Provide to Us: 

When you register or accredit the ISA7 Digital 
Platform, we receive and store the 
information you provide to us knowingly. For 
example, through the registration or 
accreditation process and / or your account 
settings, we may collect personal information 
such as your name, company name, email 
address, mailing address, password, 
telephone number, company registration 
number, among others. Some information 
may be required to register or to register on 
our ISA7 Digital Platform or to take advantage 
of some of our tools. 

Information Collected Automatically: 

Whenever you interact with our ISA7 Digital 
Platform, we automatically receive and 
record on our server, information from your 
browser or device, which may include your IP 
address, geolocation data, device 
identification, cookie information, type of 
browser and/or device, used to access our 
ISA7 Digital Platform. 
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e/ou dispositivo, utilizado para acessar nossa 
Plataforma Digital ISA7. 

"Cookies" são identificadores que transferimos 
para o seu navegador ou dispositivo, que nos 
permitem reconhece-los e que nos informam 
como e quando as páginas e recursos da 
Plataforma Digital ISA7 são visitados. Você 
pode alterar as preferências no seu navegador 
ou dispositivo para impedir ou limitar a 
aceitação de cookies, mas isso pode impedir 
que você aproveite alguns dos nossos recursos.  

Esta Política de Privacidade não cobre o uso de 
cookies por terceiros, portanto não somos 
responsáveis por suas políticas e práticas de 
privacidade. Lembre-se de que os cookies 
colocados por terceiros podem continuar a 
rastrear suas atividades on-line, mesmo depois 
de você ter saído da Plataforma Digital ISA7, 
pois podem não honrar as solicitações "Não 
rastrear" eventualmente definidas por você. 

Informações não-pessoais: 

Nós também poderemos coletar informações 
sobre suas atividades como usuário, 
fornecedor e/ou integrador, na utilização de 
nossa Plataforma Digital ISA7. Essas 
informações são agregadas e usadas por nós, 
para ajudar em nosso desenvolvimento e para 
entendermos quais dos bens e serviços 
disponíveis na Plataforma Digital ISA7, estão 
sendo negociados.  

Dados agregados são considerados 
informações não-pessoais para fins desta 
Política de Privacidade. 

Se combinarmos informações não-pessoais 
com Informações Pessoais, a informação 
combinada será tratada como Informação 
Pessoal, enquanto permanecer combinada. 

Como a ISA7 utiliza minhas Informações 
Pessoais? 

Desenvolvimento: 

Podemos usar suas Informações Pessoais para 
nos ajudar a criar, oferecer e melhorar à 
Plataforma Digital ISA7 e suas ferramentas 
existentes ou as que venham a serem criadas. 

"Cookies" are identifiers that we transfer to 
your browser or device, which allow us to 
recognize them and that tell us how and 
when the pages and features of the ISA7 
Digital Platform are visited. You can change 
preferences on your browser or device to 
prevent or limit the acceptance of cookies, 
but this may prevent you from taking 
advantage of some of our features. 

This Privacy Policy does not cover the use of 
cookies by third parties, so we are not 
responsible for your privacy policies and 
practices. Keep in mind that cookies placed by 
third parties may continue to track your 
activities online, even after you have exited 
the ISA7 Digital Platform, as they may not 
honor “non-crawl” requests that you 
eventually set. 

Non-personal information: 

We may also collect information about your 
activities as an associated user, supplier and / 
or integrator in the use of our ISA7 Digital 
Platform. This information is aggregated and 
used by us to assist in our development and 
to understand which of the goods and 
services available on the ISA7 Digital Platform 
are being negotiated. 

Aggregated data is considered non-personal 
information for the purposes of this Privacy 
Policy. 

If we combine non-personal information with 
Personal Information, the combined 
information will be treated as Personal 
Information as long as that information 
remains combined. 

How does ISA7 use my Personal 
Information? 

Development: 

We may use your Personal Information to 
help us create, offer and improve the ISA7 
Digital Platform and its existing or future 
tools. 



Também poderemos usar suas informações 
pessoais para fins internos, tais como 
auditoria, análise de dados, pesquisas e 
geração de análises estatísticas com respeito 
ao uso da Plataforma Digital ISA7, incluindo 
tendências. 

Comunicação: 

Periodicamente poderemos usar suas 
Informações Pessoais para enviar avisos e 
notificações importantes, como comunicados 
sobre soluções, alterações de procedimento, 
condições e políticas. Como estas informações 
são importantes para a sua interação com a 
Plataforma Digital ISA7, você não poderá optar 
por não receber esse tipo de comunicação. 

Marketing: 

Nós poderemos usar suas Informações 
Pessoais para enviar publicidade, bem como 
outros materiais promocionais voltados 
ao marketing e às novidades da Plataforma 
Digital ISA7 para você, o que inclui campanhas 
digitais ou não. 

Nesse caso, você pode optar por não receber 
mais e-mails de marketing a qualquer 
momento, alterando as suas preferências. 

A ISA7 irá compartilhar qualquer 
informação pessoal que receber? 

Reservamos o direito de acessar, ler, preservar 

e divulgar qualquer informação que 

acreditarmos ser necessária para cumprir a lei 

ou ordem judicial, fazer cumprir ou aplicar 

nosso Termo de Uso, bem como outros 

acordos, visando proteger os direitos, a 

propriedade, a segurança da ISA7, de nossos 

funcionários ou dos nossos usuários, 

fornecedores e/ou integradores. 

Minhas Informações Pessoais estão 
seguras?  

Sua conta é protegida por uma senha para 
garantir sua privacidade e segurança. Se você 
acessar sua conta por meio de um site ou 
serviço de terceiros, poderá ter proteções de 
login adicionais ou diferenciadas. 

We may also use your personal information 
for internal purposes such as auditing, data 
analysis, research, and statistical analysis 
with respect to the use of the ISA7 Digital 
Platform, including trends. 

Communication: 

From time to time, we may use your Personal 
Information to send you important notices 
and notices, such as communications about 
solutions, procedural changes, conditions and 
policies. Because this information is 
important for your interaction with the ISA7 
Digital Platform, you will not be able to 
choose not to receive this type of 
communication. 

Marketing: 

We may use your Personal Information to 
send advertising, as well as other marketing 
materials and the news of the ISA7 Digital 
Platform to you, which includes digital 
campaigns or not. 

In this case, you can choose not to receive 
more marketing emails at any time by 
changing your preferences. 

Will ISA7 Share Any of the Personal 
Information it Receives? 

We reserve the right to access, read, preserve 
and disclose any information we believe is 
necessary to comply with the law or court 
order, enforce or enforce our Term of Use, as 
well as other agreements to protect the 
rights, property, safety ISA7, our employees 
or our users, suppliers and/or integrators. 

Are my Personal Information secure? 

Your account is password protected to ensure 
your privacy and security. If you access your 
account through a third-party site or service, 
you may have additional or differentiated 
login protections. 

You must prevent unauthorized access to 
your account and your Personal Information 
by customizing and protecting your password 



Você deve impedir o acesso não autorizado à 
sua conta e às suas Informações Pessoais, 
customizando e protegendo sua senha ou 
outro mecanismo de conexão segura, 
limitando o acesso ao seu computador, 
dispositivo e navegador.  

Nós nos esforçamos para proteger a 
privacidade de sua conta e outras Informações 
Pessoais que mantemos em nosso servidor, 
contudo, infelizmente, não podemos garantir 
total segurança. Entrada ou uso não 
autorizado, falha de hardware ou software, 
bem como outros fatores, adversos à vontade 
da ISA7, podem comprometer a segurança das 
informações do usuário, fornecedor e/ou 
integrador. 

Quais Informações Pessoais posso 
acessar? 

Por meio das configurações da sua conta, você 
pode acessar e, em alguns casos, editar ou 
excluir algumas informações que você nos 
forneceu. 

As informações que você pode ver, atualizar 
e/ou excluir, variam conforme as 
características de seu acesso à Plataforma 
Digital ISA7.  

Se você tiver alguma dúvida sobre a 
visualização ou atualização de informações que 
temos sobre você, entre em contato conosco 
pelo e-mail operations@isa7.net. 

Quais escolhas eu tenho? 

Você pode sempre optar por não divulgar 
informações para nós, mas tenha em mente 
que algumas informações podem ser 
necessárias para se cadastrar ou se credenciar 
a Plataforma Digital ISA7, bem como para 
aproveitar alguns de nossos recursos. 

Você pode adicionar, atualizar ou excluir 
informações conforme estabelecido nessa 
Política. Quando você atualiza ou exclui suas 
informações, esteja ciente que podemos 
manter uma cópia dos dados disponibilizados 
inicialmente em nosso servidor. Podemos 
utilizar quaisquer dados agregados derivados 
ou incorporados às suas Informações Pessoais 

or other secure connection mechanism by 
limiting access to your computer, device, and 
browser. 

We strive to protect the privacy of your 
account and other Personal Information that 
we maintain on our server, however, 
unfortunately we cannot guarantee complete 
security. Unauthorized entry or use, 
hardware or software failure, as well as other 
factors, adverse to ISA7's will, may 
compromise the security of users, suppliers 
and/or integrators information. 

What Personal Information can I access? 

Through your account settings, you may 
access, and, in some cases, edit or delete the 
following information you’ve provided to us. 

Information that you can view, update, 
and/or exclude varies depending on the 
characteristics of your access to the ISA7 
Digital Platform. 

If you have any questions about viewing or 
updating information we have on file about 
you, please contact us 
at operations@isa7.net. 

What choices do I have? 

You can always choose not to disclose 
information to us, but keep in mind that some 
information may be required to register or to 
accredit the ISA7 Digital Platform, as well as 
to take advantage of some of our resources. 

You may be able to add, update, or delete 
information as explained above.  When you 
update information, however, we may 
maintain a copy of the unrevised information 
in our records. Some information may remain 
in our records after your deletion of such 
information from your account. We may use 
any aggregated data derived from or 
incorporating your Personal Information after 
you update or delete it, but not in a manner 
that would identify you personally. 
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depois de atualizá-las ou excluí-las, mas não de 
uma maneira capaz de identifica-lo. 

A ISA7 mudará esta política de 
privacidade? 

Nós trabalhamos constantemente para 
melhorar e aprimorar nossa Plataforma Digital 
ISA7, por isso a Política de Privacidade poderá 
ser alterada sem prévio aviso. Mas fiquem 
tranquilos, alertaremos vocês sobre eventuais 
alterações, colocando um aviso no site da ISA7, 
enviando um e-mail ou ainda por outros meios.  

Se você utilizar a Plataforma Digital ISA7 após o 
aviso de alteração na Política de Privacidade, 
entenderemos que você concorda com todas 
as modificações. Esclarecemos que as 
informações coletadas durante a vigência de 
determinada Política de Privacidade, passarão 
a vigorar em conformidade com as alterações 
realizadas, somente após a aceitação tácita 
com a utilização da Plataforma Digital ISA7. 

E se eu tiver dúvidas sobre essa política? 

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre 
nossas políticas de privacidade, envie-nos uma 
mensagem detalhada para 
operations@isa7.net e tentaremos resolver 
suas preocupações. 
 

Will ISA7 ever change this Privacy Policy? 

We are constantly working to improve and 
improve our ISA7 Digital Platform, so the 
Privacy Policy may change without notice. But 
rest assured, we will alert you to any changes, 
by posting a warning on the ISA7 website, 
sending an email or other means. 

If you use the ISA7 Digital Platform after 
notice of a change in the Privacy Policy, we 
understand that you agree to all 
modifications. We clarify that the information 
collected during the validity of a certain 
Privacy Policy will become effective in 
accordance with the changes made only after 
the tacit acceptance with the use of the ISA7 
Digital Platform. 

What if I have questions about this policy? 

If you have any questions or concerns 
regarding our privacy policies, please send us 
a detailed message to operations@isa7.net 
and we will try to resolve your concerns. 

 

 

mailto:operations@isa7.net
mailto:operations@isa7.net

