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RELATÓRIO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

99KOTE CONTROLADOR e OPERADOR 

 

Por meio do presente documento, a PRAXIO     TECNOLOGIA      E     

INVESTIMENTOS      LTDA.      CNPJ      nº 20.182.450/0001-50 representada 

nos termos de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente 

Praxio Tecnologia e Investimentos, detentora de todos os direitos de 

propriedade intelectual e titularidade sobre o software 99KOTE (o 

‘SOFTWARE’), cuja licença de uso é cedida ao CLIENTE, por meio do 

instrumento denominado “Termos de aceite e Condições de Uso do 99KOTE”, 

vem através do presente documento, prestar esclarecimentos, nos termos da 

Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, acerca do 

tratamento de dados pessoais realizado por meio do referido software. 

 

Cumpre esclarecer, primeiramente, que este documento possui caráter 

explicativo e complementar aos Termos de Aceite  e também à Política de 

Privacidade do 99KOTE. 

 

No âmbito do software 99KOTE, a PRAXIO poderá coletar e tratar dados 

pessoais de duas maneiras, conforme descrito a seguir: 

 

1. Dados coletados pela PRAXIO enquanto CONTROLADORA de dados: 

 

1.1 Para a prestação dos Serviços a PRAXIO realizará a coleta e tratamento das 

seguintes informações do CLIENTE e demais Usuários do software, nos termos 

do artigo 7º, incisos I, V, VI e IX da Lei nº 13.709/2018: 

 

a. Dados fornecidos voluntariamente pelo titular ou seu 

representante para cadastro da Conta e contratação dos 

Serviços: O 99KOTE coleta e trata dados pessoais dos usuários 

conforme sejam necessários para o seu cadastramento na 

Plataforma, tais como nome, endereço de e-mail, contato 

telefônico, empresa em que trabalha, cargo, segmento e dados 

financeiros, tais como relacionados aos meios de pagamento 

utilizados para a contratação de um Plano de Serviços; 

b. Informações coletadas durante a utilização da Plataforma: O 

99KOTE coleta  e trata ainda dados relacionadas a: 
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i. Dados de acesso e utilização: O 99KOTE poderá coletar e 

tratar dados do usuário relacionados ao seu acesso e 

utilização da Plataforma e  dos Serviços, tais como: tipo de 

plano contratado; informações sobre as interações do usuário 

com os Serviços, assim como a data e hora de qualquer 

acesso, inclusive os Serviços utilizados, o Conteúdo 

publicado na Conta do Cliente, a configuração e alterações 

na configuração dos Serviços, e pode incluir informações 

relacionados ou resultantes da utilização de Software de 

Terceiros. 

ii. Dados técnicos: O 99KOTE poderá coletar e tratar certos 

dados técnicos do usuário e de sua interação com a 

Plataforma, tais como informações de URL, dados de cookies, 

o endereço IP do usuário, geolocalização, o tipo de dispositivo 

utilizado para acessar ou conectar-se à Plataforma, 

identificação do dispositivo, atributos do dispositivo, tipo de 

ligação à rede (por exemplo, Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth) e 

fornecedor de rede, desempenho da rede e do dispositivo, tipo 

de navegador, idioma, informações que permitam a gestão 

dos direitos digitais, sistema operativo e versão do 99KOTE. 

 

1.2 Nos termos do art. 6º da Lei nº 13.709/2018, a PRAXIO promoverá o  

tratamento dos dados coletados estritamente com a finalidade de: 

 

a. Fornecer, personalizar e melhorar a experiência do usuário com 

os Serviços oferecidos pela Plataforma, e com outros serviços e 

produtos fornecidos pela PRAXIO, (por exemplo, ao fornecer 

serviços personalizados, individualizados ou adaptados à sua 

localização ou interesse, recomendações e funcionalidades); 

b. Compreender de que forma o usuário acessa e utiliza os Serviços, 

a fim de garantir a sua funcionalidade técnica, desenvolver 

novos produtos e serviços e analisar a utilização da Plataforma 

pelo usuário, incluindo a sua interação com aplicativos, 

produtos e serviços que são disponibilizados, oferecidos ou 

conectados através da Plataforma; 
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c. Permitir a execução das obrigações contratuais estabelecidas pela 

PRAXIO em face do usuário, incluindo prestação de serviços de 

atendimento, suporte, treinamento, hospedagem de dados, 

geração de relatórios, etc; 

d. Processar o faturamento e outros assuntos relacionados à 

gestão do contrato; 

e. Prover a autenticação do usuário e outras medidas para evitar 

a ocorrência de fraudes contra o usuário, a Plataforma e terceiros; 

f. Enviar notificações e avisos sobre os Serviços; 

g. Enviar comunicações ao usuário, diretamente  ou através de 

parceiros, para fins de: marketing, pesquisa, participação em 

concursos, quis, promoções através de e-mails, notificações ou 

outras mensagens, de acordo com quaisquer autorizações 

eventualmente transmitidas pelo usuário (por exemplo, através da 

página de Definições de conta do usuário); e 

h. Fornecer ao usuário funcionalidades, atualizações, políticas de 

preços e de contratação, publicidade ou outro conteúdo baseado 

na localização e nos interesses específicos do usuário. 

 

2. Dados coletados pela PRAXIO enquanto OPERADORA de dados: 

 

2.1 Em relação aos dados pessoais de terceiros coletados pelo CLIENTE e 

imputados no  SOFTWARE, a PRAXIO tratará tais dados pessoais na qualidade 

de Operadora de dados. Isso significa que a PRAXIO coletará e tratará dados 

pessoais por conta e ordem do CLIENTE, o qual figura neste caso como 

Controlador de Dados, responsável por tais operações de tratamento. Desse 

modo, é de responsabilidade do CLIENTE, em conformidade com o disposto 

na Lei nº 13.709/2018, estipular os objetivos que justificam a realização do 

tratamento, sua respectiva base legal, bem como obter as autorizações 

aplicáveis. Cabe ainda ao CLIENTE, atender às solicitações dos titulares de 

dados pessoais. 

 

2.2 A PRAXIO armazena as informações coletadas em servidores próprios ou 

por ela contratados com o compromisso de cumprir as determinações de 

confidencialidade. 

 
2.3 A PRAXIO adota as medidas tecnológicas adequadas a atender aos 

padrões legalmente requeridos para preservar a privacidade  dos  dados 
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coletados, tais como: 

 
a. Proteção contra acesso não autorizado de terceiros a seus 

sistemas por meio de login e senha de acesso individuais, 

adotando uma política de renovação de senhas e revisão de 

autorizações periódica; 

 

b. Controle de acesso às informações coletadas por 

empregados e profissionais terceirizados, os quais se 

comprometeram formalmente e por escrito a manter seu sigilo 

e seu acesso é orientado pelos princípios da proporcionalidade, 

necessidade e relevância, objetivando a preservação da 

privacidade conforme disposto dos Termos de Aceite e 

Condições de Uso do 99KOTE. 

 
2.4 A PRAXIO não acessa o sistema do CLIENTE, salvo com sua 

autorização  expressa nos seguintes casos: 

 

a. Para auxiliar no diagnóstico, resolução de problemas, 

treinamentos e atualizações no software por meio de acesso 

remoto previamente e expressamente autorizado pelo cliente; 

 

b. Em caso de problema técnico na conta, relatado pelo 

cliente, ocasião em que é aberto um chamado ao time de suporte 

técnico, o qual realiza o acesso ao nosso banco de dados para a 

correção do problema técnico da conta. 

 

2.4.1 Em ambas as situações, os funcionários da PRAXIO responsáveis 

por tal acesso comprometem-se contratualmente a tratar os dados de 

maneira confidencial e, também, a não utilizar dados (incluindo dados 

pessoais) que eventualmente vierem a ter acesso para quaisquer 

outros fins diversos dos previstos no Termode Uso do 99KOTE, sendo 

certo que os dados pessoais eventualmente acessados serão tratados nos 

termos da Lei nº 13.709/2018. 

 

2.5 Desse modo, ao utilizar o software 99KOTE, o ASSINANTE está ciente: 

 

2.5.1 Que durante a prestação dos serviços contratados, a PRAXIO 
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poderá acessar, mediante o aceite do usuário na plataforma, os dados 

armazenados em seu equipamento (incluindo, potencialmente, dados 

pessoais). 

 

2.5.2 Que os dados  obtidos por meio do acesso remoto não serão 

utilizados pela PRAXIO para quaisquer outros fins diversos dos previstos 

aqui, sendo certo que os dados pessoais  eventualmente acessados serão 

tratados nos termos da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

 

2.5.3 Da competência técnica e idoneidade da PRAXIO e de seus 

colaboradores para efetuar tal procedimento. 

 

2.5.4 Que a PRAXIO poderá utilizar sempre que julgar necessário, 

durante a vigência do contrato, um conjunto de ferramentas (softwares 

licenciados), para auxiliar no diagnóstico, resolução de problemas, 

treinamentos e atualizações no software 99KOTE por meio do acesso 

remoto. 

 

2.6 Caso o CLIENTE necessite de qualquer auxílio para exercer seus direitos 

como titular de dados pessoais, poderá entrar em contato com a PRAXIO. 

 

2.7 Parte destes direitos poderá ser exercida diretamente pelo CLIENTE, a 

partir da gestão de Informações sobre sua própria conta na Plataforma. As 

demais alterações dependerão do envio de solicitação para posterior 

avaliação e adoção de demais providências pela PRAXIO. 

 

As eventuais comunicações, consultas e requerimentos de qualquer 

natureza relacionadas ao tratamento de dados pessoais e aos termos deste 

documento podem ser encaminhadas para o e-mail lgpd@praxio.com.br 

 

última atualização em: 18/10/2021 


