
Política de privacidade  

A sua privacidade é importante 
Atualização mais recente: 20 de dezembro de 2021 

A Firstup não coleta, retém nem compartilha dados relacionados a um determinado usuário ou dispositivo 
(incluindo endereços IP e identificadores de usuário) em sites ou aplicativos não pertencentes ao Firstup. 

A Firstup, Inc. e as suas afiliadas ("Firstup") fornecem um serviço que conecta as organizações 
aos seus funcionários. Esta Política de Privacidade explica como a Firstup coleta, usa e divulga 
informações através de seus sites ("Site") ou através de suas outras interações conosco. Esta 
Política de Privacidade explica como a Firstup coleta, usa e divulga informações de visitantes ao 
nosso site, bem como de usuários internos. Ela não abrange nossas práticas de gerenciamento de 
dados com relação aos usuários finais dos nossos Serviços ou com relação aos empregadores que 
usam a tecnologia da Firstup para coletar informações de seus funcionários ou sobre eles. A 
política de privacidade aplicável a tais usos pode ser encontrada no link Política de Privacidade 
Multilocatário.  Se você for um usuário final de uma propriedade que contenha a marca Firstup e 
quiser saber mais sobre nossas práticas de privacidade, visite a página Política de Privacidade 
Multilocatário. Se você for um usuário final e desejar saber mais sobre as práticas de dados do 
seu empregador com relação às informações coletadas usando os serviços da Firstup, visite a 
política de privacidade fornecida pelo seu empregador. 

Podemos alterar esta Política de Privacidade ocasionalmente. No caso de alterações serem 
efetuadas, nós o notificaremos, revisando a data no topo da política e, em alguns casos, 
poderemos lhe fornecer um aviso adicional (como, por exemplo, adicionar uma declaração à 
nossa página inicial ou enviar uma notificação para você). Recomendamos que você leia a nossa 
Política de Privacidade sempre que acessar o site ou interagir conosco para manter-se informado 
sobre nossas práticas de informação e as opções disponíveis para você. 

Uso das informações 

Usamos as informações que coletamos para fornecer, manter e 
melhorar nossos Serviços, como, por exemplo, para fornecer e 
personalizar nossos serviços, e nos comunicamos com clientes em 
potencial sobre nossos serviços e outros produtos ou serviços que 
possam ser de interesse. Também podemos usar as informações que 
coletamos para: 

 detectar, investigar e prevenir transações fraudulentas e outras 
atividades ilegais e proteger os direitos e a propriedade da 
Firstup e de outras pessoas;  

 determinar quais produtos você e outras pessoas podem estar 
interessados para criar soluções para problemas de negócios; e 

 monitorar as preferências de comunicação, de modo que as 
mesmas estejam alinhadas com seus desejos, incluindo 
solicitações para não ser contatado; e  



 combinar suas informações com outras informações 
disponíveis para nós, incluindo informações de outras fontes.  

Compartilhamento de 
informações 

Podemos compartilhar informações que coletamos da seguinte forma 
ou conforme descrito nesta Política de Privacidade: 

 com fornecedores, consultores e outros prestadores de 
serviços que precisam de acesso a essas informações para 
realizar trabalhos em nosso nome;  

 em resposta a uma solicitação de informação, se julgarmos 
que a divulgação está de acordo com ou for exigida por 
qualquer lei, regulamento ou processo legal aplicável;  

 se julgarmos que as suas ações são inconsistentes com nossos 
contratos ou políticas de usuário, ou para proteger os direitos, 
propriedade e segurança da Firstup ou de outras partes;  

 em conexão com, ou durante quaisquer negociações de fusão, 
venda de ativos da empresa, financiamento ou aquisição de 
todo ou parte de nossos negócios por outra empresa;  

 entre a Firstup e nossas atuais e futuras matrizes, afiliadas, 
subsidiárias e outras empresas sob controle e propriedade 
comuns; e  

 com o seu consentimento ou sob sua orientação. Também 
podemos compartilhar informações agregadas ou sem 
identificação, que não possam ser usadas para identificá-lo.  

Serviços de publicidade 
e análise fornecidos por 
terceiros 

Podemos permitir que outras pessoas forneçam serviços de análise e 
anúncios publicitários em nosso nome pela Internet e em aplicativos. 
Essas entidades podem usar cookies, web beacons, identificadores de 
dispositivos e tecnologias para coletar informações sobre seu uso dos 
Serviços e outros sites e aplicativos, incluindo seu endereço IP, 
navegador da Web, informações de rede móvel, páginas visualizadas, 
tempo gasto em páginas ou aplicativos, links clicados e informações 
de conversão. Essas informações podem ser usadas pela Firstup e 
terceiros para, entre outras coisas, analisar e rastrear dados, 
determinar a popularidade de determinado conteúdo, fornecer 
publicidade e conteúdo direcionado aos seus interesses em nossos 
Serviços e outros sites e entender melhor sua atividade on-line. Para 
obter mais informações sobre anúncios baseados em interesses ou 
para não permitir que suas informações de navegação na Web sejam 
usadas para fins de publicidade comportamental, visite 
www.aboutads.info/choices, ou https://www.youronlinechoices.eu/, 
se você residir na UE.  

Segurança 
A Firstup toma medidas razoáveis para ajudar a proteger as 
informações sobre você contra perda, roubo, uso indevido e acesso 
não autorizado, divulgação, alteração e destruição.  



Retenção de dados 

Armazenamos as informações que coletamos sobre você pelo tempo 
necessário para a(s) finalidade(s) para a(s) qual(is) nós originalmente 
as coletamos. Podemos reter determinadas informações para fins 
comerciais legítimos ou conforme exigido por lei.  

Transferência de 
informações para os 
EUA e para outros 
países 

A Firstup é baseada nos Estados Unidos, e processamos e 
armazenamos informações nos EUA Dessa forma, nós e nossos 
provedores de serviços podemos transferir suas informações, ou 
armazená-las ou acessá-las em jurisdições que podem não fornecer 
níveis equivalentes de proteção de dados como sua jurisdição local. 
Tomaremos medidas para garantir que os seus dados pessoais 
recebam um nível adequado de proteção nas jurisdições em que os 
processamos, por exemplo, assinando as cláusulas contratuais padrão 
estipuladas pela Comissão da UE com os destinatários dos dados ou 
confiando em outros métodos aprovados. Se a Firstup transferir dados 
pessoais para autoridades oficiais fora do Espaço Econômico 
Europeu ("EEE"), Reino Unido ("UK"), ou Suíça, se exigido por lei, 
o consentimento expresso foi dado ou se baseia no interesse legítimo 
da Social Chorus ou da parte para fins de proteção de dados, por 
exemplo, para fins administrativos internos e para nenhum interesse 
legítimo superior ao do titular dos dados.  

Residentes da EEE, 
Reino Unido e Suíça 

Se residir na EEE, Reino Unido ou Suíça, você terá certos direitos e 
proteções de acordo com a lei sobre o processamento de seus dados 
pessoais. 

Base legal para processamento 

Se você residir na EEE, Reino Unido ou Suíça, processaremos os 
seus dados somente nas seguintes circunstâncias: 

 se tivermos um interesse legítimo em processar seus dados 
pessoais, como, por exemplo, para enviar comunicações sobre 
produtos ou serviços que possam lhe interessar.  

 

Solicitações do titular dos dados 

Se você residir na EEE, Reino Unido ou Suíça, terá o direito de 
acessar os dados pessoais que detemos sobre você e de solicitar que 
seus dados pessoais sejam corrigidos, apagados ou transferidos. Você 
também pode entrar em contato conosco usando as informações 
abaixo para exercer esses direitos. Você também pode ter o direito de 
se opor ou solicitar que restrinjamos determinado processamento. Se 
você tiver acesso aos nossos serviços por meio de um programa de 



local de trabalho e quiser exercer qualquer um desses direitos, entre 
em contato com seu empregador que usa nossos serviços. 

Perguntas ou reclamações 

Se residir na EEE, Reino Unido ou Suíça e tiver uma preocupação 
com o processamento de dados pessoais que não possamos resolver, 
você terá o direito de apresentar uma reclamação à autoridade de 
privacidade de dados onde reside. Para obter detalhes de contato de 
sua autoridade de proteção de dados local, consulte: 
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-
protection-authorities/index_en.htm ou 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-
protection—switzerland.html.  

Conformidade com as 
estruturas do Escudo de 
Proteção da 
Privacidade (Privacy 
Shield) 

A Firstup foi retirada das estruturas do Privacy Shield, conforme 
estabelecido pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos em 
relação à coleta, ao uso e à retenção de informações pessoais 
transferidas da União Europeia, do espaço Econômico Europeu e da 
Suíça para os Estados Unidos. A Firstup continuará a aplicar os 
princípios do Privacy Shield às informações pessoais que recebemos 
durante a participação no Privacy Shield.  

Suas escolhas 

Informações sobre a conta 

Os indivíduos poderão ter o direito de limitar o uso e a divulgação 
de suas informações pessoais, conforme exigido pelos princípios 
do Privacy Shield, por exemplo, caso as suas informações 
pessoais sejam divulgadas a terceiros ou usadas para fins 
materialmente diferentes da finalidade para a qual as 
informações pessoais foram originalmente coletadas ou 
posteriormente autorizadas por você.  

Se você quiser limitar o uso e a divulgação de informações pessoais 
de acordo com os princípios do Privacy Shield, entre em contato 
conosco em: privacy@firstup.io   

Se você estiver acessando os nossos serviços, entre em contato com 
seu empregador para atualizar, corrigir ou excluir as informações que 
seu empregador coleta sobre você usando nossos serviços.  Se não for 
possível fazer isso, entre em contato conosco pelo endereço abaixo. 

Cookies 

A maioria dos navegadores da Web é definida para aceitar 
cookies por padrão. Se preferir, você geralmente pode optar por 
definir seu navegador para remover ou rejeitar cookies do 



navegador. Observe que, se você optar por remover ou rejeitar 
cookies, isso poderá afetar a disponibilidade e a funcionalidade 
dos Serviços.  

Seus direitos de 
privacidade na 
Califórnia 

Os consumidores residentes na Califórnia têm certos direitos com 
relação às suas informações pessoais sob a Lei de Privacidade do 
Consumidor da Califórnia ou ("CCPA") (Seção 1798.100 do Código 
Civil da Califórnia e seguintes) e sob a Lei "Shine the Light" (Seção 
1798.83 do Código Civil da Califórnia). Se você for residente da 
Califórnia, esta seção se aplica a você. 
 
Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia  

Divulgações adicionais relacionadas à coleta, ao uso, à divulgação e 
à venda de informações pessoais 

Coleta e uso de informações pessoais: nos últimos 12 meses, 
coletamos as seguintes categorias de informações pessoais: endereço 
IP, endereço de e-mail, nome, sobrenome, número de telefone, 
informações do dispositivo e dados de localização geográfica . 
Coletamos informações pessoais para fins comerciais e de negócios 
descritos na seção “uso das informações”. 

Divulgação de informações pessoais: podemos compartilhar suas 
informações pessoais com terceiros, conforme descrito na seção 
“Compartilhamento de informações”. Nos últimos 12 meses, 
compartilhamos as seguintes categorias de informações pessoais para 
fins comerciais ou de negócios: endereço IP, endereço de e-mail, 
nome, sobrenome, número de telefone, informações do dispositivo e 
dados de localização geográfica. 

Venda de informações pessoais: a lei da Califórnia exige que 
forneçamos transparência sobre as informações pessoais que 
“vendemos”, o que, para os propósitos da CCPA, significa cenários 
em que as informações pessoais são compartilhadas com o 6sense em 
troca de considerações valiosas. Nos últimos 12 meses, “vendemos” 
as seguintes categorias de informações pessoais, dependendo de 
como o CCPA é interpretado: endereço IP.  Os consumidores da 
Califórnia acima de 16 anos têm o direito de optar por não participar 
dessas vendas a qualquer momento. Não vendemos intencionalmente 
informações pessoais sobre consumidores com menos de 16 anos de 
idade. Visite a nossa página “Não Venda Minhas Informações” para 
saber mais sobre como vendemos informações e fazer uma 
solicitação de cancelamento. 

Seus direitos do consumidor 



Se você é residente da Califórnia, tem o direito de (1) solicitar mais 
informações sobre as categorias e partes específicas de informações 
pessoais que coletamos, vendemos e divulgamos para fins comerciais 
nos últimos 12 meses, (2) solicitar a exclusão de suas informações 
pessoais, (3) optar por não vender suas informações pessoais, se 
aplicável, e (4) estar livre de discriminação por exercer seus direitos 
sob a CCPA. Você pode fazer essas solicitações ligando para (888) 
674-1158 ou enviando um e-mail para privacy@firstup.io. Para 
cancelar as vendas, você também pode visitar nossa página “Não 
Venda Minhas Informações”. Verificaremos sua solicitação enviando 
um e-mail para confirmar os detalhes necessários para impedir que 
suas informações sejam processadas.  Para designar um agente 
autorizado a exercer esses direitos em seu nome, ligue para (888) 
674-1158 ou envie um e-mail para verificar sua solicitação. Shine 
the Light 

A lei da Califórnia permite que os residentes da Califórnia solicitem 
determinados detalhes sobre como suas informações são 
compartilhadas com terceiros para fins de marketing direto.  Se você 
for residente da Califórnia e quiser fazer tal solicitação, entre em 
contato conosco pelo telefone (888) 674-1158 ou pelo e-mail 
privacy@firstup.io. 

Entre em contato 
conosco 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre 
em contato conosco em: EUA e outros locais fora da UE: 

Firstup Inc 
123 Mission St, 25th Floor 
São Francisco, Califórnia 94105 
Endereço de e-mail: privacy@firstup.io  

Telefone: 844.975.2533 

Na UE: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
Londres WC1V 7HP 
Reino Unido 
Endereço de e-mail: privacy@firstup.io 

 


