
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Criada em 13 de maio de 2019.

O INSTITUTO UPDATE, associação constituída e validamente existente de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.340.661/0001-97, com sede
na Rua Arapiraca, 228, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-020, é uma pessoa jurídica de
direito privado responsável pela plataforma doravante denominada Liane (“Plataforma” ou
“Liane”).

O INSTITUTO UPDATE está comprometido com a conscientização de seus usuários (“Usuários”)
em relação ao tratamento de seus dados pessoais, isto é, qualquer informação relacionada a
pessoa natural identificada ou identificável (“Dados Pessoais”) na Plataforma.

Por isso, apresentamos nossa política de privacidade (“Política de Privacidade”), que tem por
objetivo fornecer informações claras e precisas aos Usuários acerca do tratamento de dados
pessoais realizado pelo INSTITUTO UPDATE.

CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUAISQUER DISPOSIÇÕES DESTA POLÍTICA DE
PRIVACIDADE, POR FAVOR NÃO UTILIZE NOSSA PLATAFORMA.

OS DADOS QUE COLETAMOS
Os Usuários (“Usuários”) são as pessoas físicas que acessam e disponibilizam ativamente seus
dados ou que seguem as páginas de candidatos ou políticos ou partidos políticos (“Apoiadores”)
e os próprios políticos ou seus representantes legais ou pessoas devidamente autorizadas
(“Campanhas”) que terão acesso a Plataforma.

Coletamos as seguintes informações dos nossos Usuários:

Dados Pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, nos
termos da legislação aplicável, que serão separadas nas categorias delimitadas abaixo;

Dados coletados por aplicações: os dados coletados por aplicações são os seguintes: (i)
nome completo; (ii) e-mail; (iii) identificação do perfil no Facebook e Instagram; (iv) postagens
públicas realizadas na redes sociais Facebook e Instagram; (v) postagens públicas realizadas
nas páginas das respectivas Campanhas nas redes sociais Facebook e Instagram; (vi) interações
públicas nas redes sociais Facebook e Instagram, entre outros dados de identificação ou
necessários para cadastro (“Dados Coletados por Aplicações”).

Registros de Acesso e demais informações automatizadas: armazenamos algumas
informações que recebemos automaticamente toda vez que o Usuário interage com a
Plataforma. Internet Protocol (IP), tipo de navegador e páginas visualizadas são alguns
exemplos desta coleta. As datas e horas das interações do Usuário com nossa Plataforma e com
sites de terceiros acessados por meio da Plataforma são também armazenadas.



APIs: API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de
software ou plataforma baseado na web. A sigla API refere-se ao termo em inglês "Application
Programming Interface" que significa em tradução para o português “Interface de Programação
de Aplicativos” (“API”). O INSTITUTO UPDATE faz uso de API disponibilizadas pelas plataformas
da META (Facebook e Instagram) para coletar e armazenar unicamente as interações
voluntárias dos Apoiadores com as publicações abertas nas páginas das Campanhas no
Facebook.

Uso de localStorage: O INSTITUTO UPDATE faz uso de localStorage identificando a interação
entre o Usuário e a nossa Plataforma (quando logado), visando, entre outras finalidades,
reconhecer o Usuário na próxima navegação. Utilizamos localStorage para proporcionar uma
melhor experiência em nossa Plataforma. O INSTITUTO UPDATE não realiza recomendações,
tampouco  fornece informações adicionais que possam ser do interesse do Usuário.

FINALIDADE DE USO DOS DADOS PESSOAIS COLETADOS
Os dados pessoais coletados são armazenados e tratados pelo INSTITUTO UPDATE com as
seguintes finalidades:

● Identificar os Usuários adequadamente na Plataforma;
● Administrar, prestar os serviços e cumprir as obrigações decorrentes do uso de nossos

serviços e produtos;
● Colaborar e/ou cumprir ordem judicial ou requisição por autoridade administrativa;
● Compartilhar os dados coletados com as respectivas Campanhas para a finalidade

específica de enriquecer sua base de dados, nos termos da legislação eleitoral aplicável;
● Aprimorar ou facilitar os serviços oferecidos por meio da Plataforma;
● Desenvolver estudos internos sobre os interesses, comportamentos e demografia dos

Usuários para compreender melhor suas preferências para aprimorar a Plataforma;
● Classificar e agrupar dados de Usuários, assim como consolidar dados estatísticos a

respeito desses e das operações realizadas, inclusive para definir a composição da base
de Usuários, do site e o volume de tráfego em nossos servidores.

DIREITOS DO USUÁRIO
Os Usuários possuem os seguintes direitos no que se refere aos seus dados pessoais:

Confirmação da existência de tratamento de dados pessoais: mediante requisição do
Usuário, por meio do endereço de e-mail contato@liane.camp, o INSTITUTO UPDATE
concederá a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais, nos termos da
legislação aplicável, o que poderá ser realizado (i) imediatamente, de forma
simplificada, ou (ii) em até 15 (quinze) dias úteis, contados do requerimento do
Usuário, com a apresentação de  uma declaração mais detalhada;

● Acesso aos dados pessoais: O Usuário pode requisitar acesso aos seus dados
pessoais coletados e que estejam armazenados pelo INSTITUTO UPDATE, por meio do
endereço de e-mail contato@liane.camp;
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● Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: o Usuário poderá, a
qualquer momento, alterar e editar os seus dados pessoais, por meio do endereço de
e-mail contato@liane.camp;

● Exclusão de dados: O Usuário poderá, a qualquer momento, solicitar a anonimização,
bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a legislação aplicável;

● Portabilidade: O Usuário poderá requerer, por meio do endereço de e-mail
contato@liane.camp, a qualquer momento, a portabilidade de seus dados pessoais,
excluídos aqueles dados que já foram anonimizados ou eliminados;

● Informações sobre uso compartilhado de dados: O Usuário poderá ter acesso a
informações sobre o eventual compartilhamento de seus dados pessoais, nos termos do
estabelecido nesta Política de Privacidade;

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Todas as ações realizadas pelo Usuário, incluindo a análise das informações e documentos
fornecidos e o oferecimento de propostas, são executadas com o uso de criptografia de
comunicação, de tal forma que todos os dados pessoais do Usuário não sejam divulgados
indevidamente. Além disso, essa tecnologia visa dificultar que as informações sejam
transmitidas ou acessadas por terceiros.

O INSTITUTO UPDATE está atento às versões mais recentes do protocolo e com a utilização de
cifras mais seguras, mantendo a certificação entre as notas A e A+ nos mais respeitados testes
de criptografia.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O INSTITUTO UPDATE poderá compartilhar os Dados Pessoais dos Apoiadores com Campanhas
e com terceiros. Referido compartilhamento ocorre com base nos seguintes critérios e para as
finalidades descritas abaixo.

● Campanhas: o INSTITUTO UPDATE compartilha dados pessoais de apoiadores com as
Campanhas, contanto que para a finalidade específica de enriquecer sua base de dados,
nos termos da legislação eleitoral aplicável;

● Requisição ou Ordem Judicial: o INSTITUTO UPDATE pode compartilhar dados
pessoais em caso de requisição judicial ou mediante determinação de autoridade
competente, nos termos da lei. Quando cabível, informaremos o Usuário sobre as
requisições judiciais a seu respeito.

● Armazenamento em cloud ou servidores internacionais: o INSTITUTO UPDATE
pode armazenar dados pessoais em servidores próprios ou de terceiros contratados para
este fim, alocados no Brasil ou fora do país;
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● Com a autorização do Usuário: nos casos não previstos acima, havendo o objetivo de
compartilhamento dos dados pessoais, enviaremos ao Usuário uma notificação com
informações a respeito de tal compartilhamento para solicitar o seu consentimento, para
a finalidade determinada.

Ressaltamos que todo e quaisquer terceiros que receberem dados pessoais dos Usuários estão
comprometidos com a finalidade específica e exclusiva descrita nesta Política de Privacidade e
não possuem quaisquer direitos de uso de seus dados pessoais fora dessas hipóteses.

TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Armazenamos e mantemos seus dados pessoais: (i) pelo tempo exigido por lei; ou (ii) até o
término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo. Assim, trataremos
seus dados, por exemplo, enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou
regulatória.

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos:

● Quando a finalidade para qual o consentimento do Usuário foi obtido for alcançada, e/ou
os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de
tal finalidade;

● Quando o Usuário solicitar a exclusão de seus dados;

● Quando houver uma determinação legal neste sentido.

Nos casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas
pela legislação aplicável ou nesta Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados.

ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Com a constante evolução do modelo de negócio, o INSTITUTO UPDATE reserva-se o direito de
alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, mediante publicação da versão
atualizada no endereço www.liane.camp/politicadeprivacidade Nesses casos, o Usuário será
informado quanto às alterações realizadas.

IDENTIFICAÇÃO

Instituto Update
R. Simão Álvares, 784, Casa 4, Vila Madalena
CEP 05417-020, São Paulo-SP, Brasil

A qualquer momento, o Usuário pode tirar dúvidas sobre nossa Política de Privacidade ou sobre
como tratamos os seus dados por meio do endereço de e-mail contato@liane.camp.
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