
  

 

 
 
 

TERMO DE PRIVACIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
A ABAV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE VIAGENS está comprometida 
em respeitar e proteger sua privacidade. Esta política de privacidade aplica-se a cada 
site, evento e outro serviço da ABAV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE 
VIAGENS 

✓ Informações que coletamos 

Coletamos informações de 2 maneiras: (1) de suas respostas através de nossos 
formulários da web, pesquisas, formulários e CHATs, (2) de fontes de terceiros. 

✓ Dados que você nos fornece 

• Dados cadastrais, como seu nome, CPF, endereço de e-mail, endereço, 
e número de telefone, número de celular; 

• Credenciais de login da conta, como nomes de usuário e senhas; 
• Informações de perfil; 
• Interesses e preferências de comunicação, incluindo tipos de eventos e 

opções de networking. 
  

✓ Como usamos suas informações 

Dependendo de como você interage conosco e com o SITE/SISTEMA, usamos suas 
informações pessoais para: 

• Ativar e gerenciar seu acesso e uso do Site/Sistema; 
• Processar e atender uma solicitação,   
• Fornece suporte técnico e ajudar a manter o Serviço funcionando com 

segurança; 
• Esclarecendo suas dúvidas; 
• Notificá-lo sobre alterações, atualizações e outros anúncios relacionados 

ao Evento e nossos outros serviços; 
• Fornecer-lhe mensagens e outras informações sobre eventos e serviços 

da ABAV e ABAV Collab; 
• Envio de comunicação pelos nossos parceiros, expositores e 

patrocinadores; 
• Convidar você a participar de testes e pesquisas de usuário; 

 
Também compartilharemos informações pessoais com empresas, organizações ou 
indivíduos fora da ABAV Collab se acreditarmos de boa-fé que o acesso, uso, 
preservação ou divulgação das informações são razoavelmente necessários para: 
 

• Atender a qualquer lei, regulamento, processo legal ou solicitação 
governamental aplicável; 



  

 

• Aplicar os Termos de Serviço aplicáveis, incluindo investigação de 
possíveis violações; 

• Detectar, prevenir ou solucionar problemas técnicos, de segurança ou de 
fraude; e / ou 

• Proteger contra danos aos direitos, propriedade ou segurança de 
6Connex, nossos usuários ou o público conforme exigido ou permitido 
por lei. 
 
 

✓ Suas preferências de comunicação 

Você pode personalizar e gerenciar suas preferências de comunicação e outras 
configurações quando se registra no Site, atualizando os recursos e as preferências da 
sua conta, você também pode  usar o mecanismo de "descadastramento" ou 
cancelamento de assinatura ou outros meios fornecidos nas comunicações que você 
recebe ou entrar em contato conosco. Reservamo-nos o direito de notificá-lo sobre 
alterações ou atualizações no Serviço sempre que necessário. 
 

 
✓ Retenção de dados 

Mantemos suas informações pessoais pelo tempo que for necessário para fornecer o 
Serviço e cumprir as transações que você solicitou ou para outros fins essenciais, como 
registros comerciais e financeiros.  

Portanto, nos termos do artigo 16, da Lei 13.709/2018, os dados pessoais serão 
eliminados, após o término de seu tratamento, exaurida sua finalidade específica, 
sendo que, somente nas hipóteses previstas nos incisos do citado artigo de lei, tais 
dados poderão ser conservados. 

 
 
 


