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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS 

 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/04/2019  

 

A presente Política de Privacidade de Dados (“Política”) disciplina o uso, de qualquer natureza e/ou forma do 

produto “MEUID”,  disponibilizado e publicado nesta loja de aplicativos pela IDWALL TECNOLOGIA LTDA., 

sociedade empresária limitada, constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 24.934.106/0001-20, com sede a 

Rua Haddock Lobo, nº 595, 7º andar, bairro Cerqueira Cesar, CEP 01414-905, na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, designada apenas como “IDWALL”. 

 

A Política, em conjunto com todas e quaisquer outras disposições contidas nos Termos e Condições de Uso de 

Software (“Termos de Uso”), em conjunto com a Política designados “Termos Gerais”, estabelecem todos os 

termos e condições aplicáveis ao uso do MEUID pelas pessoas físicas que baixarem e se cadastrarem no 

aplicativo (“Usuários”). 

 

Esta Política estabelece o compromisso da IDWALL com a sua privacidade. É muito importante que qualquer 

Usuário leia e compreenda estas regras, bem como outras regras que possam ser aplicáveis, incluindo os 

Termos Gerais, a Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) e a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais”). 

 

Esta Política pode ser alterada a qualquer momento, de tempos em tempos, caso em qual os Usuários serão 

informados da mudança. Caso os Usuários não concordem com quaisquer das alterações realizadas pela 

IDWALL, recomendamos que a utilização do MEUID seja interrompida e/ou que encerrem suas contas de 

Usuário, conforme seja o caso. Caso os Usuários não pratiquem as medidas sugeridas e previstas acima, 

considerar-se-á aceita a nova versão da Política. Salientamos que as alterações serão aplicáveis desde o 

momento em que forem disponibilizadas no MEUID. 

 

Toda e qualquer pessoa que utilizar o MEUID assume e expressamente concorda com a presente Política de 

Privacidade de Dados. 

 

Os Clientes ou os Usuários poderão entrar em contato conosco a qualquer momento por e-mail 

(hello@idwall.co e suporte@idwall.co) ou por telefone (+55 11 97568-1538).  

  

mailto:hello@idwall.co
mailto:suporte@idwall.co
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I. APLICABILIDADE DA POLÍTICA 

 

1.1. Esta Política de Privacidade de Dados se aplica ao MEUID, disponibilizado pela IDWALL, 

independentemente do dispositivo e/ou navegador utilizado para acessá-lo.  

 

1.2. Esta Política não se aplica a quaisquer serviços, produtos e/ou ferramentas, digitais ou não, oferecidas 

por pessoas jurídicas que não a IDWALL, ou quaisquer das sociedades que integrem seu grupo econômico, ou 

pessoas físicas, mesmo que tais pessoas jurídicas e/ou físicas utilizem serviços, produtos e/ou ferramentas, 

digitais ou não, da IDWALL. Esta Política não abrange as práticas de informação de demais pessoas jurídicas 

e/ou físicas, organizações, instituições, entre outros, que anunciem os serviços, produtos e/ou ferramentas da 

IDWALL, e que possam utilizar cookies e outras tecnologias para oferecer anúncios relevantes, entre outros. 

 

II. QUAIS INFORMAÇÕES COLETAMOS 

 

2.1. A IDWALL, no âmbito da utilização do MEUID por seus Usuários, se reserva o direito de coletar Dados 

Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis e Dados Anonimizados, todos de acordo com as definições da Lei Geral de 

Proteção de dados. 

 

2.2. Os Dados Pessoais poderão ser coletados com a finalidade de evitar falsidade ideológica e fraude de 

identidade e mediante o consentimento do usuário, sendo possível que eles sejam coletados: 

 

(a) Através de seu cadastro no aplicativo MEUID; e 

 

(b) Através de seu uso das funcionalidades do MEUID, em especial através do preenchimento dos campos 

necessários para a solicitação dos serviços junto à IDWALL e/ou à outras empresas que sejam parceiras 

e utilizem o MEUID para seus processos de cadastro e demais funcionalidades. 

 

2.3. O compartilhamento de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis somente ocorrerá mediante 

autorização inequívoca e expressa do Usuário e titular de tais dados, sendo possível, ainda, que o 

Usuário determine o período de tempo durante o qual seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis 

poderão ser tratados, bem como para qual finalidade tais dados poderão ser tratados. 

 

III. COMO INTERROMPER A COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

3.1. Para que o Usuário não tenha seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis tratados pela IDWALL, 

recomendamos que o Usuário não as forneça ou que solicite o fim do tratamento de tais dados, caso em qual 

a IDWALL suspenderá e terminará toda e qualquer forma de tratamento dos dados, salvo se estipulado de 

outra maneira em lei e/ou regulamentação aplicável. 

 

3.2. Caso o Usuário deseje interromper o compartilhamento de Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, o 

próprio Usuário poderá sinalizar e requerer essa interrupção por meio das funcionalidades disponibilizadas no 

MEUID, sendo obrigação da IDWALL cessar todo e qualquer compartilhamento no menor tempo possível após 

a sinalização pelo Usuário. 
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IV. COMO ARMAZENAMOS AS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

4.1. Os dados e informações tratados nos termos dessa Política são armazenadas sob as mais rígidas práticas 

de segurança de informação. O banco de dados da IDWALL (“Banco de Dados”) é rigorosamente 

supervisionado e protegido, de modo que apenas funcionários habilitados possuem acesso, funcionários os 

quais são contratualmente obrigados a preservar o sigilo e confidencialidade das informações acessadas e que 

compõe o Banco de Dados. 

 

4.2. A IDWALL se compromete a sempre envidar seus melhores esforços para garantir que as informações 

sejam sempre tratadas de acordo com o estabelecido nos Termos Gerais, bem como em todas as leis e 

regulamentações aplicáveis. Porém, a IDWALL não será responsável por qualquer eventual quebra de 

segurança do Banco de Dados que venha a causar divulgação ou acesso indevido de suas informações de 

Usuário. Em tal caso, nenhuma compensação por parte da IDWALL será devida ao Usuário. 

 

V. TRANSPARÊNCIA E ESCOLHA 

 

5.1. O Usuário poderá solicitar que a IDWALL apague seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis nos 

termos do item III desta Política. 

 

VI. FINALIDADE DO USO DAS INFORMAÇÕES 

 

6.1. Todas as informações coletadas pela IDWALL são utilizadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de 

Dados, especificamente para fins de (a) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 

de identificação e autenticação de cadastro de sistemas eletrônicos; (b) cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória; (c) para proteção do crédito; e (d) para atender os legítimos interesses do controlador ou de 

terceiros. 

 

6.2. Sob nenhuma hipótese a IDWALL irá vender ou divulgar suas Informações Pessoais a terceiros para fins 

comerciais. 

 

VII. EM QUAIS CASOS PODEREMOS COMPARTILHAR INFORMAÇÕES 

 

7.1. A IDWALL compartilha informações inseridas no MEUID com os parceiros sinalizados pelo Usuário como 

aptos a terem acesso aos seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis. 

 

7.2. Ainda, a IDWALL poderá compartilhar informações relacionadas aos Dados Pessoais e Dados Pessoais 

Sensíveis de seus Usuários pelos seguintes motivos: 

 

(a) Obrigação Legal: A IDWALL pode compartilhar informações conforme necessário para cumprir toda e 

qualquer determinação legal, seja ela judicial e/ou administrativa, caso em qual a IDWALL avisará o Cliente 

e/ou o Usuário sobre quais informações serão compartilhadas; 
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(b) Com a autorização do Usuário: A IDWALL poderá compartilhar os Dados Pessoais e Dados Pessoais 

Sensíveis do Usuário mediante sua inequívoca e expressa autorização, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

 

VII. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES  

 

7.2. A IDWALL se compromete a envidar os melhores esforços, na medida do permitido por lei e da 

razoabilidade, para assegurar e proteger seus Clientes e Usuários contra (i) acessos não autorizados; e (ii) 

alterações, divulgações e/ou destruições não autorizadas de informações detidas pela IDWALL.  

 

7.3. Ainda, a IDWALL aplica, entre outras, as seguintes medidas de segurança em relação à proteção das 

informações coletadas de seus usuários: 

 

(a) Criptografia de dados enviados e recebidos por meio de protocolos de Secure Sockets Layer (“SSL”); e  

 

(b) Restringimos o acesso a Informações por parte de sócios, diretores, funcionários, empregados, 

subcontratados e representantes da IDWALL, apenas liberando o acesso para aqueles que necessitem 

saber tais informações para poderem processá-las e/ou garantir o bom funcionamento de nossos 

serviços, produtos e/ou ferramentas digitais, sendo certo que tais sócios, diretores, funcionários, 

empregados, subcontratados e representantes da IDWALL estão sujeitos à rigorosas obrigações de 

sigilo, confidencialidade e não-divulgação, podendo ser processados ou dispensados se deixaram de 

cumprir tais obrigações.  

 

VIII. COMPLIANCE E COOPERAÇÃO COM AUTORIDADES REGULADORAS 

 

8.1. A IDWALL se reserva o direito de trabalhar em conjunto com as autoridades reguladoras apropriadas, 

inclusive autoridades locais de proteção de dados para resolver quaisquer reclamações referentes à 

transferência de dados pessoais que a IDWALL não possa resolver diretamente com seus usuários, bem como 

quaisquer outras obrigações que se façam necessárias, por parte da IDWALL, neste âmbito.  

 

 


