
Bem-vindo a OMI

Esta Política de Privacidade descreve as práticas de proteção de dados da Gold

Anchor Consulting LLC, d/b/a OMI (“OMI”, “nós”, “O melhor investimento” ou “nosso”).

Esta Política de Privacidade aplica-se a informações que coletamos e usamos sobre

você quando você acessa ou usa o site OMI ou outro serviço online ou móvel que

vincule ou apresente esta Política de Privacidade a você. Referimo-nos a esses

produtos e serviços coletivamente como “Serviços”.

LEIA ATENTAMENTE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA ENTENDER COMO

TRATAMOS SUAS INFORMAÇÕES. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM ESTA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE, POR FAVOR, NÃO USE OS SERVIÇOS.

Informações que coletamos

Coletamos informações sobre você através dos meios discutidos abaixo. Observe que

precisamos de certos tipos de informações para que possamos fornecer os Serviços a

você. Se você não nos fornecer essas informações ou nos pedir para excluí-las, você

não poderá mais acessar ou usar nossos Serviços.

1. INFORMAÇÕES QUE VOCÊ NOS FORNECE

Coletamos uma variedade de informações que você nos fornece diretamente. Por

exemplo, coletamos informações suas por meio de:

● Os Serviços que você usa ou processa seus pedidos;

● Solicitações ou perguntas que você nos envia por meio de formulários on-line,

e-mail ou de outra forma

● Sua participação em sorteios, concursos ou pesquisas

● Quaisquer comentários que você enviar sobre os Serviços

● Registro da conta e administração da sua conta

● Carregamentos ou publicações nos Serviços

● Solicitações de suporte ao cliente e assistência técnica



Informações sobre você. Embora partes dos Serviços possam não exigir que você

forneça informações que possam identificá-lo diretamente pelo nome (como se você

optar por navegar no site sem fazer login), os tipos específicos de informações que

coletamos dependerão dos Serviços que você utiliza, como você os usa e as

informações que você escolhe fornecer. Os tipos de dados que coletamos diretamente

de você incluem:

● Endereço de e-mail

● Nome, se você optar por fornecê-lo

● Credenciais de login, se você criar uma conta na OMI

● Informações de cobrança, como endereço de entrega de um destinatário do

cartão-presente, número do cartão de crédito ou débito, número de verificação,

CEP e data de validade

● Informações sobre compras ou outras transações conosco

● Informações sobre suas interações de atendimento ao cliente conosco

● Informações demográficas, como seu sexo ou outras informações que você

optar por fornecer como parte de seu perfil OMI

● Conteúdo gerado pelo usuário que você nos fornece, como quando você

comenta o conteúdo dos Serviços, responde a uma solicitação de pesquisa,

analisa uma aula ou participa de fóruns públicos

● Qualquer outra informação que você optar por nos fornecer diretamente em

conexão com o uso dos Serviços

● Informações sobre outros. Se você solicitar que sua compra seja fornecida a

alguém que não seja você (como um destinatário de presente), usaremos as

informações que você fornecer sobre a outra pessoa para cumprir a remessa.

2. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS ATRAVÉS DE MEIOS AUTOMATIZADOS



Quando você usa nossos Serviços, coletamos determinadas informações conforme

descrito nesta Seção. Conforme discutido mais abaixo, nós e nossos provedores de

serviços (que são empresas terceirizadas que trabalham em nosso nome) podemos

usar uma variedade de tecnologias, incluindo cookies e ferramentas semelhantes, para

auxiliar na coleta dessas informações.

Sites. Quando você usa nosso site, coletamos e analisamos informações como seu

endereço IP, tipos de navegador, idioma do navegador, sistema operacional, atributos

de software e hardware (incluindo IDs de dispositivos) de referência e saída de páginas

e URLs, o número de cliques, páginas visualizadas e a ordem dessas páginas, data e

hora de uso, conteúdo assistido, total de minutos assistidos, logs de erros e outras

informações semelhantes sobre como você usa o site.

Informações de localização. Quando você usa os Serviços, nós e nossos provedores

de serviços podemos coletar automaticamente informações gerais de localização (por

exemplo, endereço IP, cidade/estado e/ou código postal associado a um endereço IP,

cidade/estado) do seu computador ou dispositivo móvel.

3. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS DAS MÍDIAS SOCIAIS E OUTRAS

PLATAFORMAS DE CONTEÚDO

Se você acessar os Serviços por meio de uma conexão ou login de terceiros (por

exemplo, por meio de uma rede social como Facebook ou Twitter), poderá nos permitir

acessar e armazenar determinadas informações de seu perfil de rede social. Isso pode

incluir seu nome, sexo, foto de perfil, seus “curtidas” e check-ins e sua lista de amigos,

dependendo de suas configurações nesses serviços. Se você não deseja que essas

informações sejam compartilhadas, não use uma conexão de rede social para acessar

os Serviços. Para obter uma descrição de como os sites de redes sociais lidam com

suas informações, consulte suas políticas de privacidade e termos de uso, que podem

permitir que você modifique suas configurações de privacidade. Você também pode ter

a opção de postar suas atividades nos Serviços de Redes Sociais ao acessar o

conteúdo por meio dos Serviços (por exemplo, você pode postar no Facebook que se

inscreveu em uma aula no Serviço); você reconhece que, se optar por usar esse



recurso, seus amigos, seguidores e assinantes em quaisquer Serviços de Redes

Sociais que você ativou poderão visualizar tal atividade.

4. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS DE OUTROS

Podemos receber informações adicionais, como informações demográficas e

estatísticas de terceiros, como parceiros de negócios, profissionais de marketing,

pesquisadores, analistas e outras partes que podemos atribuir a você com base em

sua atribuição a determinados grupos estatísticos. Usamos essas informações para

complementar as informações que coletamos diretamente de você para derivar seus

possíveis interesses e fornecer experiências mais relevantes para você e melhorar

nossos produtos, análises e publicidade.

COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES

Nós, ou nossos provedores de serviços, usamos suas informações para vários fins,

dependendo dos tipos de informações que coletamos de e sobre você, a fim de:

● Concluir uma compra ou fornecer os Serviços solicitados, incluindo faturamento

e contabilidade

● Responder ao seu pedido de informação e prestar-lhe um serviço ao cliente

mais eficaz e eficiente

● Fornecer atualizações e informações sobre as turmas nas quais você se

inscreveu

● Entrar em contato com você por e-mail, correio postal ou telefone sobre

produtos, serviços, pesquisas, pesquisas, estudos de pesquisa, promoções,

eventos especiais e outros assuntos da OMI e de terceiros que acreditamos ser

de seu interesse

● Personalize a publicidade e o conteúdo que você vê nos Serviços

● Ajude-nos a entender melhor seus interesses e necessidades e a melhorar os

Serviços, inclusive por meio de pesquisas e relatórios, e testar e criar novos

produtos, recursos e serviços



● Proteja nossos sites e aplicativos e resolva falhas de aplicativos e outros

problemas relatados

● Cumprir quaisquer procedimentos, leis e regulamentos que se apliquem a nós

quando necessário para nossos interesses legítimos ou os interesses legítimos

de outros

● Estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais onde for necessário para

nossos interesses legítimos ou os interesses legítimos de terceiros

Informações combinadas. Para os fins discutidos nesta Política de Privacidade,

podemos combinar as informações que coletamos por meio dos Serviços com

informações que recebemos de outras fontes, tanto online quanto offline, e usar essas

informações combinadas de acordo com esta Política de Privacidade.

Dados Agregados/Anônimos. Podemos agregar e/ou anonimizar qualquer informação

coletada

através dos Serviços para que tais informações não possam mais ser vinculadas a

você ou ao seu dispositivo. Podemos usar essas informações para qualquer finalidade,

incluindo, sem limitação, para fins de pesquisa e marketing, e também podemos

compartilhar esses dados com terceiros, incluindo anunciantes, parceiros promocionais

e patrocinadores.

Cookies e tecnologias semelhantes

Para coletar as informações na seção “Informações que coletamos por meios

automatizados” acima, nós e nossos provedores de serviços usamos logs do servidor

de Internet, cookies, pixels de rastreamento e outras tecnologias de rastreamento

semelhantes. Usamos essas tecnologias para oferecer a você uma experiência mais

personalizada no futuro, entendendo e lembrando suas preferências de navegação

específicas. Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados em seu

computador ou dispositivo móvel quando você visita um site que nos permite: (i)

reconhecer seu computador; (ii) armazenar suas preferências e configurações; (iii)

compreender as páginas da web dos Serviços que você visitou; (iv) aprimorar sua



experiência de usuário, fornecendo e medindo a eficácia do conteúdo e publicidade

adaptados aos seus interesses; (v) realizar pesquisas e análises; e (vi) auxiliar nas

funções de segurança e administrativas. Alguns cookies são colocados no cache do

seu navegador enquanto aqueles associados às tecnologias Flash são armazenados

com seus arquivos do Adobe Flash Player.

À medida que adotamos tecnologias adicionais, também podemos coletar informações

por meio de outros métodos. Observe que você pode alterar suas configurações para

notificá-lo quando um cookie estiver sendo definido ou atualizado ou para bloquear

totalmente os cookies. Consulte a seção "Ajuda" do seu navegador para obter mais

informações (por exemplo, Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; ou Apple

Safari). Você também pode gerenciar o uso de tecnologias Flash, incluindo flash

cookies e objetos de armazenamento local, com as ferramentas de gerenciamento

Flash disponíveis no site da Adobe. Observe que, ao bloquear, desativar ou gerenciar

qualquer ou todos os cookies, você pode não ter acesso a determinados recursos ou

ofertas dos Serviços. Para obter mais informações sobre o uso de cookies, consulte

nossa Política de cookies.

Cookies e tecnologias semelhantes

Para coletar as informações na seção “Informações que coletamos por meios

automatizados” acima, nós e nossos provedores de serviços usamos logs do servidor

de Internet, cookies, pixels de rastreamento e outras tecnologias de rastreamento

semelhantes. Usamos essas tecnologias para oferecer a você uma experiência mais

personalizada no futuro, entendendo e lembrando suas preferências de navegação

específicas. Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados em seu

computador ou dispositivo móvel quando você visita um site que nos permite: (i)

reconhecer seu computador; (ii) armazenar suas preferências e configurações; (iii)

compreender as páginas da web dos Serviços que você visitou; (iv) aprimorar sua

experiência de usuário, fornecendo e medindo a eficácia do conteúdo e publicidade

adaptados aos seus interesses; (v) realizar pesquisas e análises; e (vi) auxiliar nas



funções de segurança e administrativas. Alguns cookies são colocados no cache do

seu navegador enquanto aqueles associados às tecnologias Flash são armazenados

com seus arquivos do Adobe Flash Player.

Análise e publicidade on-line

1. ANÁLISE

Podemos usar serviços de análise da web de terceiros (como os do Google Analytics)

em nossos Serviços para coletar e analisar informações de uso por meio de cookies e

ferramentas semelhantes; envolver-se em auditorias, pesquisas ou relatórios; auxiliar

na prevenção de fraudes; e fornecer determinados recursos para você.

Se você receber um e-mail nosso, podemos usar certas ferramentas de análise, como

GIFs transparentes, para capturar dados, como quando você abre nossa mensagem ou

clica em qualquer link ou banner que nosso e-mail contém. Esses dados nos permitem

avaliar a eficácia de nossas comunicações e campanhas de marketing.

2. PUBLICIDADE ONLINE

Os Serviços podem integrar tecnologias de publicidade de terceiros que permitem a

entrega de conteúdo e publicidade relevantes nos Serviços, bem como em outros sites

que você visita e outros aplicativos que você usa. Os anúncios podem ser baseados

em vários fatores, como o conteúdo da página que você está visitando, informações

inseridas, como idade e sexo, suas pesquisas, dados demográficos, conteúdo gerado

pelo usuário e outras informações que coletamos de você. Esses anúncios podem ser

baseados em sua atividade atual ou sua atividade ao longo do tempo e em outros sites

e serviços online e podem ser adaptados aos seus interesses.



Terceiros também podem colocar cookies ou outras tecnologias de rastreamento em

seu computador, celular ou outro dispositivo para coletar informações sobre você,

conforme discutido acima. Esses terceiros (por exemplo, redes de anúncios e

servidores de anúncios como Google Analytics, DoubleClick e outros) também podem

veicular anúncios personalizados para você à medida que você usa a Internet e

aplicativos conectados à Internet e acessa seus próprios cookies ou outras tecnologias

de rastreamento em seu computador , celular ou outro dispositivo que você usa para

acessar os Serviços para auxiliar nessa atividade.

Não temos acesso, nem esta Política de Privacidade rege o uso de cookies ou outras

tecnologias de rastreamento que possam ser colocadas em seu dispositivo que você

usa para acessar os Serviços por terceiros não afiliados. Se você estiver interessado

em obter mais informações sobre publicidade personalizada no navegador e como

você geralmente pode controlar que cookies sejam colocados em seu computador para

fornecer publicidade personalizada, você pode visitar o link Consumer Opt-Out da

Network Advertising Initiative, Consumer Opt-Out da Digital Advertising Alliance link ou

Your Online Choices para optar por não receber publicidade personalizada de

empresas que participam desses programas. Para desativar a publicidade gráfica do

Google Analytics ou personalizar os anúncios da rede de exibição do Google, visite a

página Configurações de anúncios do Google. Não controlamos esses links de

desativação ou se alguma empresa em particular opta por participar desses programas

de desativação. Não somos responsáveis   por quaisquer escolhas que você faça

usando esses mecanismos ou pela disponibilidade contínua ou precisão desses

mecanismos.

Observe que, se você exercer as opções acima, ainda verá publicidade ao usar os

Serviços, mas ela não será adaptada a você com base em seu comportamento online

ao longo do tempo.

3. AVISO SOBRE NÃO RASTREAR



Não rastrear é uma preferência de privacidade que os usuários podem definir em

determinados navegadores da web. Temos o compromisso de fornecer a você escolhas

significativas sobre as informações coletadas em nosso site para fins de terceiros, e é

por isso que fornecemos a variedade de mecanismos de exclusão listados acima. No

entanto, atualmente não reconhecemos nem respondemos a sinais de não

rastreamento iniciados pelo navegador. Para saber mais sobre Do Not Track, você

pode fazê-lo aqui.

Como compartilhamos e divulgamos suas informações

A OMI, se necessário, compartilhará suas informações das seguintes maneiras:

Afiliadas e Subsidiárias. Podemos compartilhar informações que coletamos dentro da

família de empresas Yanka Industries para fornecer produtos e serviços a você,

garantir um nível consistente de serviço e aprimorar nossos produtos, serviços e a

experiência do cliente.

Provedores de serviço. Fornecemos acesso ou compartilhamos suas informações com

terceiros selecionados que prestam serviços em nosso nome. Eles têm acesso para

realizar esses serviços, mas estão proibidos de usar suas informações para outros fins.

Eles fornecem uma variedade de serviços para nós, incluindo faturamento, vendas,

marketing, conteúdo e recursos de produtos, publicidade, análise, pesquisa,

atendimento ao cliente, armazenamento de dados, segurança, prevenção de fraudes,

processamento de pagamentos e serviços jurídicos.

Proteção de OMI e Outros. Ao usar os Serviços, você reconhece e concorda que

podemos acessar, reter e divulgar as informações que coletamos e mantemos sobre

você, se exigido por lei ou em boa fé, que tal acesso, retenção ou divulgação é

razoavelmente necessário para: (a) cumprir o processo legal (por exemplo, uma

intimação ou ordem judicial); (b) fazer cumprir nossos Termos de Serviço, esta Política

de Privacidade ou outros contratos com você, incluindo investigação de possíveis

violações dos mesmos; (c) responder a reclamações de que qualquer conteúdo viola os

direitos de terceiros; (d) responder às suas solicitações de atendimento ao cliente; e/ou



(e) proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal da OMI, seus agentes e

afiliados, seus usuários e/ou o público. Isso inclui a troca de informações com outras

empresas e organizações para proteção contra fraudes, prevenção de spam/malware e

propósitos semelhantes.

Transferências de Negócios. À medida que continuamos a desenvolver nossos

negócios, podemos comprar, fundir ou fazer parceria com outras empresas. Em tais

transações (inclusive na contemplação de tais transações), as informações do usuário

podem estar entre os ativos transferidos. Se uma parte ou todos os nossos ativos

forem vendidos ou transferidos para terceiros, as informações do cliente (incluindo seu

endereço de e-mail) provavelmente seriam um dos ativos comerciais transferidos. Se

tal transferência estiver sujeita a restrições obrigatórias adicionais de acordo com as

leis aplicáveis, cumpriremos essas restrições.

Fóruns Públicos. Certos recursos de nossos Serviços possibilitam que você

compartilhe comentários publicamente com outros usuários. Qualquer informação que

você enviar por meio desses recursos não é confidencial e podemos usá-la para

qualquer finalidade (inclusive em depoimentos ou outros materiais de marketing).

Qualquer informação que você publicar abertamente dessas formas estará disponível

ao público em geral e potencialmente acessível por meio de mecanismos de pesquisa

de terceiros. Portanto, tome cuidado ao usar esses recursos.

Informações Agregadas/Anônimas. De tempos em tempos, podemos compartilhar

informações agregadas/anônimas sobre o uso dos Serviços, por exemplo, publicando

um relatório sobre tendências de uso. O compartilhamento de tais dados é irrestrito.

Retenção de informações

Mantemos suas informações por não mais do que o necessário para os propósitos para

os quais são processadas. O período de tempo pelo qual retemos as informações

depende dos propósitos para os quais as coletamos e usamos e/ou conforme

necessário para cumprir as leis aplicáveis dos Estados Unidos.

Como protegemos suas informações



A OMI toma medidas de segurança técnicas e organizacionais para proteger as

informações fornecidas por meio dos Serviços contra perda, uso indevido e acesso,

divulgação, alteração ou destruição não autorizados. No entanto, nenhuma transmissão

pela Internet ou por e-mail é totalmente segura ou livre de erros. Lembre-se disso ao

divulgar qualquer informação à OMI pela Internet.

Links e recursos de terceiros

Os Serviços contêm links para sites de terceiros, como sites de mídia social, e também

contêm plug-in de terceiros (como o botão “curtir” do Facebook e o botão “seguir” do

Twitter). Se você optar por usar esses sites ou recursos, poderá divulgar suas

informações não apenas a esses terceiros, mas também a seus usuários e ao público

em geral, dependendo de como seus serviços funcionam. Não somos responsáveis

pelo conteúdo ou práticas desses sites ou serviços. A coleta, uso e divulgação de suas

informações estarão sujeitas às políticas de privacidade dos sites ou serviços de

terceiros, e não a esta Política de Privacidade. Recomendamos que você leia as

políticas de privacidade e segurança desses terceiros.

Privacidade infantil

Os serviços destinam-se ao público em geral e não a crianças menores de 13 anos. Se

tomarmos conhecimento de que coletamos inadvertidamente "informações pessoais"

(conforme definido pela Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças dos

Estados Unidos) de crianças menores de 13 anos sem o consentimento válido dos

pais, tomaremos as medidas razoáveis para excluí-las o mais rápido possível. Não

processamos intencionalmente dados de residentes da UE menores de 16 anos sem o

consentimento dos pais. Se tomarmos conhecimento de que coletamos dados de um

residente da UE menor de 16 anos sem o consentimento dos pais, tomaremos medidas

razoáveis para excluí-los o mais rápido possível. Também cumprimos outras restrições

e requisitos de idade de acordo com as leis locais aplicáveis.

Direitos e escolhas do titular dos dados



Dependendo de sua jurisdição de residência, você pode ter certos direitos em relação

às suas informações, conforme descrito nesta seção.

1. SEUS DIREITOS LEGAIS

Se você deseja obter mais informações em relação aos seus direitos legais de acordo

com a lei aplicável ou deseja exercer qualquer um deles, entre em contato conosco

usando as informações na seção "Informações de contato" abaixo a qualquer

momento. Suas leis locais (por exemplo, na UE) podem permitir que você solicite que:

● fornecer acesso e/ou uma cópia de certas informações que mantemos sobre

você

● impedir o processamento de suas informações para fins de marketing direto

(incluindo qualquer processamento de marketing direto baseado em perfis)

● atualizar informações desatualizadas ou incorretas

● excluir certas informações que estamos mantendo sobre você

● restringir a maneira como processamos e divulgamos algumas de suas

informações

● transferir suas informações para um provedor de serviços terceirizado

● revogar seu consentimento para o processamento de suas informações

Iremos considerar todas as solicitações e forneceremos nossa resposta dentro do

prazo estabelecido pela lei aplicável. Observe, no entanto, que certas informações

podem estar isentas de tais solicitações em algumas circunstâncias, o que pode incluir

se precisarmos continuar processando suas informações para nossos interesses

legítimos ou para cumprir uma obrigação legal. Podemos solicitar que você nos forneça

as informações necessárias para confirmar sua identidade antes de responder à sua

solicitação.

2. COMUNICAÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE MARKETING



Você pode nos instruir a não usar suas informações de contato para contatá-lo por

e-mail, correio postal ou telefone sobre produtos, serviços, promoções e eventos

especiais que possam ser do seu interesse entrando em contato conosco usando as

informações abaixo. Em mensagens de e-mail comerciais, você também pode optar por

não seguir as instruções localizadas na parte inferior de tais e-mails. Observe que,

independentemente de sua solicitação, ainda podemos usar e compartilhar

determinadas informações conforme permitido pela lei aplicável. Por exemplo, você

não pode optar por não receber certos e-mails operacionais, como aqueles que

refletem nosso relacionamento ou transações com você, ou notificações importantes

sobre as aulas, materiais, livros e cursos nos quais você está matriculado.

Bases legais para uso de suas informações

As bases legais para usar suas informações conforme estabelecido nesta Política de

Privacidade são as seguintes:

● Quando o uso de suas informações for necessário para cumprir nossas

obrigações sob um contrato com você (por exemplo, para cumprir: os termos de

serviço de nossos sites que você aceita navegando nos sites/registrando-se;

e/ou nosso contrato para fornecer nossos Serviços para você);

● Quando o uso de suas informações for necessário para nossos interesses

legítimos ou interesses legítimos de terceiros (por exemplo, para fornecer

segurança para nosso site e aplicativos; operar nossos negócios e nossos

Serviços; fazer e receber pagamentos; cumprir os requisitos legais e defender

nossos direitos; prevenir fraudes e conhecer o cliente para quem estamos

prestando Serviços);

● Quando somos obrigados a processar informações de acordo com uma

obrigação legal de um Estado-Membro da UE; ou

● Onde tivermos o seu consentimento, de acordo com a lei aplicável.

Alterações à nossa Política de Privacidade



Reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento

para refletir as mudanças na lei, nossas práticas de coleta e uso de dados, os recursos

de nossos Serviços ou avanços na tecnologia. Tornaremos a Política de Privacidade

revisada acessível por meio dos Serviços, portanto, você deve revisar a Política de

Privacidade periodicamente. Você pode saber se a Política de Privacidade foi alterada

desde a última vez que a revisou verificando a "Data da Última Revisão" incluída no

início do documento. Se fizermos uma alteração material na Política, você receberá o

aviso apropriado de acordo com os requisitos legais. Ao continuar a usar os Serviços,

você confirma que leu e entendeu a versão mais recente desta Política de Privacidade.

Informações de contato

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida sobre a

Política de Privacidade da OMI.

Você pode entrar em contato conosco da seguinte forma:

omelhorinvestimento1@gmail.com

mailto:omelhorinvestimento1@gmail.com

