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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Data da última atualização: 03/08/2021.

Esta Política de Privacidade foi elaborada pela MasterInvest Financeira, empresa com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, CEP: 29704-170, bairro Santo Antônio, no

município de Colatina/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.939.886/0001-83, que possui o website https://masterinvest.com.br/oportunidades-renda-extra , por meio do qual divulgamos

oportunidades de trabalho remoto para você.

Fizemos esta Política de Privacidade para que você consiga acessar diversas oportunidades de trabalhos remotos, disponibilizados por parceiros independentes, de forma a obter

uma renda extra complementar ao seu orçamento pessoal/familiar. Em outras palavras, esta Política de Privacidade tem o intuito de explicar a você sobre como trataremos seus

dados pessoais que você nos fornece ao acessar nosso site, realizar seu cadastro, participar de campanhas promocionais ou responder uma de nossas eventuais pesquisas de

mercado. Esta Política de Privacidade é parte integrante dos nossos Termos de Uso.

https://masterinvest.com.br/
https://masterinvest.com.br/contato/
https://masterinvest.com.br/?page_id=959
https://masterinvest.com.br/aceite/
https://masterinvest.com.br/oportunidades-renda-extra
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Caso façamos mudanças relevantes nesta Política de Privacidade, iremos noti�cá-lo sobre essas alterações. Recomendamos, no entanto, que você acesse esta página de tempos em

tempos para se manter atualizado sobre a forma como tratamos seus dados pessoais, já que estamos sempre buscando melhorar nossos produtos e serviços, e esta Política de

Privacidade pode passar por atualizações para re�etir as melhorias realizadas.

E, se, após a leitura desta Política, você ainda tiver dúvidas, �que à vontade para entrar em contato conosco por meio do seguinte e-mail: contato@masterinvest.com.br. Não

recomendamos o uso de nosso site, produtos e serviços caso você não concorde com os termos desta Política de Privacidade, uma vez que, em certos casos, o tratamento de seus

dados pessoais é necessário para cumprir nossa parte e fornecer nossos produtos e serviços com a melhor qualidade possível a você.

 

 

I. Introdução

Ao acessar o nosso site, você nos con�a seus dados pessoais. Temos o compromisso de manter essa con�ança. Para começar, queremos ajudar você a entender as nossas práticas

de privacidade.

Este aviso descreve os dados pessoais que coletamos, como são usados e compartilhados e as suas opções com relação a eles. Recomendamos ler este aviso, que destaca os pontos

principais das nossas práticas de privacidade.

 

II. Visão geral

A.  Escopo

Este aviso aplica-se aos usuários dos serviços de oportunidade de renda extra que acessam o nosso site, através do link Oportunidades Renda Extra – masterinvest.com.br.

Este aviso descreve de que maneira a MasterInvest e suas a�liadas coletam e usam dados pessoais e é aplicável a todos os usuários do nosso site. Esse aviso se aplica

especi�camente a:

Usuários: indivíduos que acessam o site em busca de uma oportunidade de renda extra. Todos os indivíduos sujeitos ao presente aviso são denominados “usuários” neste

documento.

O QUE FAREMOS COM ESTA INFORMAÇÃO? Quando você acessa o nosso site e cria uma conta, coletamos as informações pessoais que você nos dá tais como: nome, e-mail e

telefone. Também recebemos automaticamente o protocolo de internet do seu computador, endereço de IP, a �m de obter informações que nos ajudam a aprender sobre seu

navegador e sistema operacional. E-mail Marketing será realizado apenas caso você permita. Nestes e-mails você poderá receber notícia sobre nosso site, novos produtos e outras

atualizações. 

CONSENTIMENTO. Como vocês obtêm meu consentimento? Quando você fornece informações pessoais como nome, telefone e e-mail, para completar: um cadastro, acessar

oportunidades, cadastrar e-mail para receber notícias.

Este aviso também se aplica a outras coletas de dados pessoais. Por exemplo, podemos coletar: dados pessoais de quem inicia, mas não conclui o cadastro para ser um freelancer;

ou outros dados pessoais em conexão com nossa tecnologia e nossos recursos de mapeamento.

Após a realização de ações entendemos que você está de acordo com a coleta de dados para serem utilizados pela nossa empresa. Se pedimos por suas informações pessoais por

uma razão secundária, como marketing, vamos lhe pedir diretamente por seu consentimento, ou lhe fornecer a oportunidade de dizer não. E caso você queira retirar seu

consentimento, como proceder? Se após você nos fornecer seus dados, você mudar de ideia, você pode retirar o seu consentimento para que possamos entrar em contato, para a

coleção de dados contínua, uso ou divulgação de suas informações, a qualquer momento, entrando em contato conosco em através do e-mail contato@masterinvest.com.br .

Nossas práticas estão sujeitas às leis aplicáveis dos locais em que atuamos, bem como as práticas de privacidade exigidas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

 

B. Responsável pelo tratamento dos dados e transferências

A MasterInvest Financeira é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais coletados em seu respectivo site.

Dúvidas, comentários e reclamações sobre as práticas de tratamento de dados da MasterInvest podem ser enviados pelo e-mail contato@masterinvest.com.br .

 

III. Coleta e uso de dados

 A. Dados que coletamos

A MasterInvest coleta dados pessoais:

Disponibilizados à MasterInvest pelos usuários, por exemplo, durante a criação da conta ou comunicação via Chatbot WhatsApp.

De outras fontes, como outros usuários ou proprietários de contas, parceiros comerciais, fornecedores, prestadores de serviços �nanceiros e de seguros e autoridades governamentais.

Os dados pessoais a seguir são coletados pela MasterInvest ou em nome dela:

1. Dados informados pelos usuários. Isso inclui:

Per�l do usuário: coletamos dados quando os usuários criam ou alteram contas da MasterInvest. Pode ser nome, e-mail, número de telefone, nome de usuário e senha, data de

nascimento, CPF, dados bancários ou de pagamento (informações relacionadas a veri�cação de pagamento) e outros documentos de identi�cação governamentais (que possam

indicar número do documento, data de nascimento, gênero e foto).

Conteúdo do usuário: coletamos os dados enviados pelos usuários quando eles entram em contato para falar com o Suporte ao Usuário da MasterInvest. Esses dados podem ser

feedback, alteração cadastral, sugestões/reclamações enviadas pelos usuários. Podem ser também metadados relacionados ao canal que você usa para se comunicar com a

MasterInvest.

2. Dados criados durante o uso dos nossos serviços. Isso inclui:

mailto:contato@masterinvest.com.br
https://masterinvest.com.br/oportunidades-renda-extra/
mailto:contato@masterinvest.com.br
mailto:contato@masterinvest.com.br
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Dados de transação: coletamos dados de transação relacionados ao uso dos nossos serviços, inclusive o acesso aos links dos sites dos parceiros independentes divulgados pela

MasterInvest, informações de transações gerais fornecidas por você, como por exemplo, dia, tempo de acesso e trabalho remoto realizado nos sites dos parceiros independentes,

data e horário dos serviços prestados.

Dados de uso: coletamos dados sobre a interação dos usuários com nossos serviços. Entre esses dados estão data e hora de acesso, páginas visualizadas, outras atividades do

sistema e meio de acesso ao site.

 Em alguns casos, podemos fazer essa coleta por meio de cookies, pixels, tags e tecnologias similares que criam e mantêm identi�cadores únicos.

3. Dados de outras fontes. Entre eles:

Usuários que participam de programas de indicação. Por exemplo, quando você indica alguém, nós recebemos os dados pessoais da pessoa indicada.

Usuários ou outras pessoas que disponibilizam dados relativos a reclamações ou contestações.

Parceiros comerciais da MasterInvest, em conexão com contas digitais emitidos por uma instituição �nanceira com a qual a MasterInvest tem parceria, na medida em que forem

divulgados nos termos e condições empresa parceira.

4. Fontes publicamente disponíveis.

A MasterInvest pode combinar os dados coletados dessas fontes com outros em seu poder.

 

B. Como usamos os dados pessoais

A MasterInvest usa dados pessoais para administrar a prestação de seus serviços de forma con�ável e prática. Também usamos esses dados para:

Melhorar a segurança dos nossos usuários e serviços.

Suporte ao cliente.

Pesquisa e desenvolvimento.

Enviar comunicações, inclusive de marketing, aos usuários.

Usá-los em procedimentos jurídicos.

A MasterInvest não vende nem compartilha dados pessoais dos usuários com terceiros para marketing direto, exceto com o seu consentimento.

C. Usamos os dados pessoais que coletamos:

1. Para prestar nossos serviços, a MasterInvest usa dados para personalizar, manter e melhorar continuamente os serviços disponibilizados.

Isso inclui o uso de dados para:

Criar/atualizar contas.

Processar pagamentos, eventuais bônus, campanhas promocionais.

Acompanhar o progresso de serviços realizados pelos freelancers, nos respectivos sites divulgados pela Master Invest.

Realizar as operações necessárias para prestação dos serviços, inclusive para solucionar problemas operacionais e de software, fazer testes, pesquisas e análises de dados, além de

monitorar e analisar as tendências de uso e atividade.

A MasterInvest realiza as atividades citadas acima, pois as considera necessárias para cumprir as obrigações com os usuários conforme os nossos Termos de Uso ou outros acordos

com os usuários.

2. Segurança e proteção. 

Usamos dados pessoais para manter a segurança e a integridade dos nossos serviços e dos usuários. Isso inclui:

Usar dados sobre dispositivo, per�l do usuário, uso, entre outros, para impedir, detectar e combater fraudes. Inclui identi�car contas ou usos fraudulentos de nossos serviços,

impedir o uso por usuários não autorizados, con�rmar a identidade dos usuários nas formas de pagamento, além de prevenir e combater o acesso não autorizado à conta dos

usuários.

Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as melhores práticas da indústria para nos certi�car que elas não serão perdidas

inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. Se você fornece as suas informações de conta corrente, essa informação é criptografada usando

tecnologia “secure socket layer” (SSL) e armazenada com uma criptogra�a AES-256. Embora nenhum método de transmissão pela Internet ou armazenamento eletrônico seja 100%

seguro, nós seguimos todos os requisitos da PCI-DSS e implementamos padrões adicionais geralmente aceitos pela indústria.

A MasterInvest realiza as atividades acima porque as considera necessárias para cumprir as obrigações com os usuários conforme os nossos Termos de Uso ou outros acordos com

os usuários e/ou para �ns de segurança legítima da MasterInvest e de outras partes, inclusive usuários e membros do público em geral.

3. Suporte ao cliente.

 A MasterInvest usa as informações que coleta para oferecer suporte a você a aos demais usuários, inclusive para investigar e buscar soluções para as questões dos usuários, além

de monitorar e melhorar as respostas e os processos de atendimento ao cliente.

A MasterInvest realiza as atividades acima porque as considera necessárias para cumprir as obrigações com os usuários conforme os nossos Termos de Uso ou outros acordos com

os usuários.

4. Pesquisa e desenvolvimento. 

Podemos usar os dados pessoais para teste, pesquisa, análise, desenvolvimento de produtos e aprendizado de máquina a �m de melhorar a experiência do usuário. Isso nos ajuda

a tornar nossos serviços mais práticos e fáceis de usar, a contribuir para que se tornem mais seguros, bem como desenvolver novos serviços e recursos.

A MasterInvest realiza as atividades acima porque as considera necessárias para cumprir as obrigações com os usuários conforme nossos Termos de Uso ou outros acordos com os

usuários de melhorar os serviços e recursos ou para �ns de interesses legítimos da MasterInvest no desenvolvimento de serviços e recursos novos.

5. Marketing. 

A MasterInvest pode usar dados pessoais para divulgar serviços aos usuários. Isso inclui enviar aos usuários comunicados sobre serviços, recursos, promoções, sorteios, estudos,

pesquisas, notícias, atualizações e eventos. Podemos fazer isso por meio de vários métodos, inclusive e-mails marketing, mensagens de texto, noti�cações push, anúncios e

comunicações por WhatsApp, além de anúncios em seu próprio site ou em plataformas de terceiros.
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Também podemos informar os usuários sobre produtos e serviços oferecidos por parceiros independentes da MasterInvest. Por exemplo, podemos fazer recomendações,

promoções ou anúncios para parceiros da MasterInvest, com base na usabilidade periódica de acesso ao nosso site por você e pelos demais usuários. Embora possamos informar

os usuários sobre produtos e serviços oferecidos por parceiros independentes da MasterInvest, não vendemos nem compartilhamos dados pessoais dos usuários com tais

parceiros ou outros para �ns de marketing direto ou publicidade, exceto com o consentimento dos usuários.

6. Comunicados sem �ns de marketing. 

A MasterInvest pode usar dados pessoais para informar a você e aos demais usuários sobre mudanças nos termos, serviços ou políticas ou enviar outras comunicações que não

tenham a �nalidade de divulgar serviços ou produtos seus ou de parceiros.

A MasterInvest realiza as atividades acima porque as considera necessárias para cumprir as obrigações com os usuários conforme os nossos Termos de Uso ou outros acordos com

os usuários ou para �ns de interesses legítimos da MasterInvest e dos usuários para informar sobre eventos que possam afetar a maneira como eles usam os serviços da

MasterInvest.

7. Procedimentos e exigências legais. 

Podemos usar dados pessoais para investigar ou tratar de reclamações ou contestações relacionadas ao uso dos serviços da MasterInvest para cumprir exigências de leis,

regulamentos e licenças, acordos operacionais aplicáveis, processos legais ou solicitações governamentais, inclusive de autoridades policiais/jurídicas.

A MasterInvest realiza as atividades acima porque as considera necessárias para seus interesses legítimos de investigar e responder a reclamações ou contestações relacionadas ao

uso dos serviços e recursos que presta e disponibiliza e/ou para �ns de conformidade com as exigências legais aplicáveis.

8. Tomada de decisões automatizada.

Usamos dados pessoais para a tomada automatizada de decisões com relação ao uso dos nossos serviços. Isso inclui:

Identi�car usuários que possam estar envolvidos em fraudes, atividades inseguras ou outras atividades que possam prejudicar a MasterInvest, seus usuários e outras pessoas. Em

alguns casos, por exemplo, quando se identi�ca que um usuário enviou documentos fraudulentos, tal comportamento pode resultar na desativação automática do acesso ao site.

A MasterInvest realiza as atividades acima porque as considera necessárias para cumprir as obrigações com os usuários conforme os nossos Termos de Uso ou outros acordos com

os usuários ou ainda porque as considera necessárias para os interesses legítimos da MasterInvest, dos usuários e de outras pessoas.

 

9. Cookies e tecnologias de terceiros.

A MasterInvest e seus parceiros independentes usam cookies e outras tecnologias de identi�cação nos seus apps, sites, e-mails e anúncios online para os �ns descritos neste aviso.

Os cookies são pequenos arquivos de texto armazenados em navegadores ou dispositivos por sites, apps, mídias online e anúncios. A MasterInvest usa cookies e tecnologias

similares para �ns como:

Autenticar usuários.

Lembrar preferências e con�gurações de usuários.

Determinar a popularidade de um conteúdo.

Divulgar e avaliar a e�cácia das campanhas de marketing.

Analisar tendências e tráfego, além de ter um entendimento geral dos comportamentos online e dos interesses das pessoas que interagem com nossos serviços.

Podemos também permitir que terceiros nos prestem serviços de medição e análise de público, mostrem anúncios na Internet em nosso nome e, por �m, monitorem e relatem o

desempenho desses anúncios. Essas entidades podem usar cookies, web beacons, SDKs e outras tecnologias para identi�car os dispositivos em que os visitantes usam nossos sites,

além de outros serviços e sites online.

Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações sutis na maneira como o site se apresenta. Quando ainda estamos testando novos recursos, esses cookies podem

ser usados   para garantir que você receba uma experiência consistente enquanto estiver no site, enquanto entendemos quais otimizações os nossos usuários mais apreciam.

D. Compartilhamento e divulgação de dados.

Alguns dos serviços e recursos da MasterInvest exigem o compartilhamento de dados pessoais com outros usuários ou a pedido do usuário. Podemos também compartilhar dados

com nossas a�liadas, subsidiárias e parceiras por motivos jurídicos ou em conexão com reclamações ou contestações.

A MasterInvest pode compartilhar dados pessoais:

1. Mediante solicitação do usuário

Isso inclui compartilhamento de dados com:

Parceiros comerciais independentes da MasterInvest. Por exemplo, se você solicitar um serviço por meio de uma parceria ou oferta promocional feita por um terceiro, a

MasterInvest poderá compartilhar certos dados com esse terceiro. Isso pode incluir, por exemplo, diferentes serviços, plataformas, apps ou sites que se integram com nossas APIs;

fornecedores ou prestadores de serviços; aqueles com uma API ou serviço com os quais nos integramos; estabelecimentos ou outros parceiros comerciais da MasterInvest e seus

usuários em conexão com promoções, concursos ou serviços especializados.

2. Com as subsidiárias e a�liadas da MasterInvest

Compartilhamos dados pessoais com nossas subsidiárias e a�liadas para prestar serviços ou processar dados no nosso nome.

3. Com prestadores de serviços e parceiros comerciais da MasterInvest

A MasterInvest disponibiliza dados a fornecedores, consultores, parceiros de marketing, empresas de pesquisa e outros prestadores de serviços ou parceiros comerciais. Entre eles:

Processadores e facilitadores de pagamentos.

Prestadores de serviços de checagem de segurança e con�rmação de identidade.

Fornecedores que ajudam a MasterInvest a melhorar a segurança dos seus serviços.

Consultores, advogados, contadores e outros prestadores de serviços pro�ssionais.
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No geral, os fornecedores terceirizados usados por nós irão apenas coletar, usar e divulgar suas informações na medida do necessário para permitir que eles realizem os serviços

que eles nos fornecem. Entretanto, certos fornecedores de serviços terceirizados, tais como gateways de pagamento e outros processadores de transação de pagamento, têm suas

próprias políticas de privacidade com respeito à informação que somos obrigados a fornecer para eles de suas transações relacionadas com compras.

Para esses fornecedores, recomendamos que você leia suas políticas de privacidade para que você possa entender a maneira na qual suas informações pessoais serão usadas por

esses fornecedores. Em particular, lembre-se que certos fornecedores podem ser localizados em ou possuir instalações que são localizadas em jurisdições diferentes da que você

ou nós estamos localizados.

Assim, se você quer continuar com uma transação que envolve os serviços de um fornecedor de serviço terceirizado, então suas informações podem tornar-se sujeitas às leis da(s)

jurisdição(ões) nas quais o fornecedor de serviço ou suas instalações estão localizados. Como um exemplo, se você estiver localizado no Canadá e sua transação for processada por

um gateway de pagamento localizado nos Estados Unidos, então suas informações pessoais usadas para completar aquela transação podem estar sujeitas a divulgação sob a

legislação dos Estados Unidos.

Uma vez que você deixe o site da MasterInvest ou seja redirecionado para um aplicativo ou site de terceiros, você não será mais regido por este Aviso de Privacidade ou pelos

Termos de Serviço do nosso site. Neste caso não seremos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe incentivamos a ler as declarações de privacidade deles.

4. Por motivos legais ou no caso de contestações

A MasterInvest pode compartilhar dados pessoais de usuários se acreditar que é obrigatório por lei, regulamento, licença ou contrato de operação, processo jurídico ou solicitação

governamental ou nos casos em que a divulgação seja apropriada por outros motivos devido a questões de segurança ou outras similares.

Isso inclui o compartilhamento de dados pessoais com autoridades policiais e outras autoridades governamentais ou outros terceiros conforme o necessário para aplicar nossos

Termos de Uso, contratos de usuário ou outras políticas; para proteger os direitos ou a propriedade da MasterInvest ou os direitos, a segurança ou a propriedade de outros; ou em

caso de ações ou controvérsias com relação ao uso dos nossos serviços.

Isso inclui também o compartilhamento de dados pessoais com terceiros relacionados ou durante negociações de qualquer incorporação, venda de ativos da empresa, consolidação

ou reestruturação, �nanciamento ou aquisição de todo ou parte de nossos negócios por outra empresa.

5. Com consentimento

A MasterInvest pode compartilhar os dados pessoais do usuário de maneiras diferentes das descritas neste aviso se noti�cá-lo previamente e obtiver seu consentimento.

 

E. Retenção e exclusão de dados.

A MasterInvest retém os dados dos usuários pelo tempo necessário para os �ns descritos acima. Isso signi�ca que retemos diferentes categorias de dados por períodos diferentes,

dependendo do tipo dos dados, da categoria de usuário a quem os dados se referem e da �nalidade da coleta.

Você pode solicitar a exclusão da sua conta a qualquer momento. A MasterInvest pode reter os dados de um usuário após uma solicitação de exclusão devido a exigências legais ou

regulatórias ou pelos motivos declarados nesta política, como por exemplo, se os dados precisarem ser retidos por exigências legais ou regulatórias, questões de segurança e

prevenção de fraude ou devido a um problema relacionado à conta do usuário, como um crédito pendente ou ação ou contestação não resolvida.

IV. Opções e transparência

A MasterInvest permite que você acesse e/ou controle os dados que coleta. Além disso, você pode solicitar acesso aos seus dados ou a cópias deles, a alterações ou atualizações na

conta, a exclusão de conta ou que a MasterInvest restrinja o tratamento de seus dados pessoais.

A. Avisos: atualização de contas

A MasterInvest envia aos usuários avisos sobre atualizações relacionadas à atividade da conta. Essas noti�cações são necessárias para o uso do site da MasterInvest e não podem

ser desativadas.

B. Avisos: novidades e campanhas promocionais

Os usuários podem permitir que a MasterInvest envie noti�cações push sobre novidades e campanhas promocionais. As noti�cações push podem ser ativadas ou desativadas

mediante envio de e-mail para contato@masterinvest.com.br.

C. Opções de comunicados de marketing

Você tem a opção de cancelar o recebimento de determinadas comunicações de marketing (inclusive anúncios) e o uso de seus dados para �ns de marketing através de pedido feito

pelo e-mail contato@marterinvest.com.br.

Meios de contato: para cancelar o recebimento de e-mails de marketing da MasterInvest ou para saber como de�nir as preferências de recebimento de SMS de marketing,

mensagens via WhatsApp ou noti�cações push da MasterInvest, entre em contato com o e-mail contato@masterinvest.com.br. Os usuários também podem seguir as instruções de

cancelamento de assinatura contidas nessas mensagens para optar por não receber e-mails e outras mensagens da MasterInvest. Ainda assim, poderemos enviar alguns outros

tipos de mensagens, como informações de conta, aos usuários que optaram por cancelar os comunicados promocionais.

D. Cookies e tecnologias relacionadas: para saber como cancelar o recebimento de anúncios personalizados que usam cookies e tecnologias relacionadas, entre em contato com o

e-mail contato@masterinvest.com.br .

Você pode impedir a con�guração de cookies ajustando as con�gurações do seu navegador (consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente de que a

desativação de cookies afetará a funcionalidade do site da Masterinvest e de muitos outros sites que você visita. A desativação de cookies geralmente resultará na desativação de

determinadas funcionalidades e recursos do site visitado. Portanto é recomendável que o usuário não desative os cookies.

E. Solicitações de dados pessoais do usuário

A MasterInvest oferece suporte para os usuários conhecerem, controlarem e enviarem dúvidas e comentários sobre o tratamento dos seus dados pessoais.

Acesso aos dados: você pode acessar dados, inclusive per�l e histórico dos acessos aos serviços remotos prestados aos sites parceiros divulgados pela MasterInvest (os quais foram

informados por você e coletados pelo site da MasterInvest), mediantes pedido enviado ao e-mail contato@masterinvest.com.br .

Recebimento de dados: os usuários podem solicitar uma cópia dos próprios dados pessoais mediante pedido solicitado através do e-mail contato@masterinvest.com.br .

Alteração ou atualização de dados: os usuários podem editar nome, número de telefone, endereço de e-mail ao acessar as con�gurações da conta do usuário.
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Exclusão de dados: os usuários podem solicitar a exclusão da conta a qualquer momento no site da MasterInvest, mediante pedido enviado ao e-mail contato@masterinvest.com.br

.

Objeções, restrições e reclamações: você pode solicitar a interrupção ou a limitação do uso de todos os dados pessoais deles ou de parte deles. Isso inclui contestar o uso que

fazemos dos dados pessoais deles, o qual é baseado em interesses legítimos da MasterInvest. A MasterInvest pode continuar a processar dados após tal objeção ou solicitação

dentro do limite exigido ou permitido por lei.

V. Alterações do Aviso de Privacidade

Reservamos o direito de modi�car este aviso de privacidade a qualquer momento, então por favor, revise-o com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito

imediatamente após sua publicação no site. Se �zermos alterações signi�cativas de materiais para este aviso, iremos noti�car você com antecedência, através de e-mail, mensagem

SMS e/ou mensagem via WhatsApp para que você e todos tenham ciência sobre quais informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, se alguma, usamos e/ou

divulgamos elas. Recomendamos que você reveja periodicamente esse aviso para obter as informações mais recentes sobre nossas práticas de privacidade.

O uso dos nossos serviços depois de uma alteração constitui o consentimento com o aviso de alteração dentro do limite permitido por lei.

Parceiros Contato

 contato@masterinvest.com.br

 (27) 99860-5522

Links Rápidos

Sobre nós

Contate-nos

Política de Privacidade e Termos de Uso
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