BLUEFIT
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A presente política de privacidade é adotada pela BLUEFIT para tratamento e proteção dos dados
coletados em seu website de Relação com Investidores: https://ri.bluefit.com.br/ (“Política de
Privacidade” ou “Política”).
Desse modo, leia atentamente o teor desta Política de Privacidade e, em caso de dúvidas, entre em
contato pelo site: https://bluefit.com.br/atendimento ou vá até o fim da página no Fale Conosco.
Ao aceitar esta Política, você declara que fez a leitura completa e atenta, tomando plena ciência deste
documento, conferindo sua livre e expressa concordância com os termos aqui estipulados, inclusive
sobre a coleta de dados, bem como sua utilização para os fins abaixo estipulados.
Caso você não esteja de acordo com as disposições desta Política, você deverá descontinuar o seu acesso
ou uso do website de Relação com Investidores da BLUEFIT.
Para os fins desta Política: “BLUEFIT”, significa a Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob n º 24.921.465/0001-43 e ainda, entidades controladas ou coligadas, sob
controle comum com ou controladora da BLUEFIT e qualquer afiliada que seja autorizado a usar a marca
Bluefit e que também venda serviços da Bluefit.
1.

DADOS COLETADOS PELA BLUEFIT

Quando você acessa o website de Relação com Investidores da BLUEFIT, a BLUEFIT coleta algumas
informações sobre, conforme abaixo descrito:
(i) Dados de Navegação: Dados de navegação de seus usuários, através de cookies; e,
(ii) Dados Pessoais: Dados Pessoais que são fornecidos por você à BLUEFIT por meio do nosso website,
mediante cadastro de seus dados no mailing list para recebimento de informações sobre a
BLUEFIT.
Assim, a BLUEFIT informa por meio desta Política que no acesso a diferentes áreas do nosso website ou
no preenchimento de dados pessoais no formulário disponível no nosso website, alguns dados de
identificação digital serão eventualmente coletados, sendo eles: nome, e-mail, empresa que trabalha e
perfil (Ex.: investidor, analista, gestor de portfólio, consultor, jornalista, etc.), endereço de IP; registro de
interações com o site da BLUEFIT; telas acessadas, dispositivos (versão do sistema operacional,
geolocalização, aplicativos instalados, se necessário); “session id” e cookies.
2.

FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS PELA BLUEFIT

A BLUEFIT utiliza os seus dados, conforme abaixo descrito:




Dados de Navegação: Análise da utilização do website de Relação com Investidores da BLUEFIT
a fim de compilar relatórios sobre as atividades do usuário, (ex.: cliques em anúncios, double
cliques e page tags – partes mais acessadas do website).
Dados Pessoais: Utilizamos os seus Dados Pessoais para envio de avisos, relatórios, informações
financeiras da BLUEFIT e/ou outros documentos solicitados, tudo nos termos das regras,
resoluções e instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3;
A BLUEFIT ainda utiliza os seus Dados de Navegação e seus Dados Pessoais para cumprir as
suas obrigações legais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e outras legislações
aplicáveis;
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Você poderá solicitar à BLUEFIT que não trate os seus Dados Pessoais para alguma finalidade indicada
acima. Observamos, porém, que se você não permitir a utilização de determinados dados, a BLUEFIT
poderá não conseguir cumprir alguma finalidade. Por exemplo, a BLUEFIT poderá não ser capaz de
prestar os esclarecimentos solicitados ou enviar documentos e informações periódicas.
A BLUEFIT adota as medidas técnicas e administrativas necessárias, razoáveis e disponíveis para
proteger os seus Dados de Navegação e seus Dados Pessoais, objetivando prevenir a ocorrência de danos
em virtude do seu tratamento.
3. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA BLUEFIT - TRANSFERÊNCIA DOS DADOS
PESSOAIS PARA O EXTERIOR
Os seus Dados Pessoais podem ser compartilhados:





entre as empresas do grupo que compõem a BLUEFIT;
com autoridades governamentais e judiciais;
com terceiros relacionados a prestação de serviços do website de Relação com Investidores da
BLUEFIT;
No caso de operações societárias, como reestruturação, fusão ou venda de ativos da BLUEFIT,
do grupo econômico ou de parte dele, os seus dados poderão ser transferidos, desde que
respeitados os termos desta Política de Privacidade e da LGPD. O mesmo poderá ocorrer nos
casos de recuperação judicial ou falência.

É possível que os seus Dados de Navegação e seus Dados Pessoais sejam armazenados em bancos de
dados localizados no exterior ou transferidos para fornecedores da BLUEFIT localizados em outros
países. Toda e qualquer transferência de dados para o exterior será feita de acordo com o previsto na
legislação de proteção de dados em vigor.
A BLUEFIT exige que os seus fornecedores, prestadores de serviço e qualquer terceiro observem e
respeitem a legislação de proteção de dados em vigor e adota cláusula nos contratos prevendo a
obrigação do cumprimento da legislação de proteção de dados em vigor pela outra parte do contrato.
Os dados pessoais agregados e anonimizados poderão ser livremente compartilhados pela BLUEFIT,
tendo em vista que não poderão mais identificar você.
4.

RETENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS PELA BLUEFIT

A BLUEFIT guarda os seus Dados Pessoais pelos seguintes prazos:




pelo tempo necessário para o cumprimento da finalidade para a qual foi coletado;
pelo tempo necessário para o cumprimento de obrigações legais;
pelo tempo necessário para o exercício regular de direitos em processo administrativo ou
judicial.

Se a BLUEFIT solicitar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados, a BLUEFIT cessará o
tratamento quando você cancelar o consentimento, mantendo os seus Dados de Navegação e seus Dados
Pessoais guardados pelos prazos indicados conforme as hipóteses acima.
5.

UTILIZAÇÃO DE COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES

Cookies são arquivos armazenados no disco rígido ou memória RAM/ROM do computador, notebooks,
smartphones, tablets e outros dispositivos que têm a capacidade de se conectarem à internet.
Os cookies podem ser: cookies de sessão, que são temporários e apagados quando você fecha o
navegador; e cookies constantes, que permanecem em disco rígido ou memória RAM/ROM dos
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dispositivos do USUÁRIO, até que sejam apagados ou até expirarem. Os cookies constantes são as
ferramentas que determinam se o dispositivo do USUÁRIO já estabeleceu algum contato com o website
da BLUEFIT.
6.

SEUS DIREITOS

Você tem o direito de acesso às informações sobre o tratamento dos seus Dados Pessoais para:









confirmar a existência de tratamento;
acessar os dados;
corrigir ou solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto na lei;
solicitar a eliminação dos Dados Pessoais tratados com base no seu consentimento,
observados os termos da lei;
solicitar informação das entidades públicas e privadas com as quais a BLUEFIT realizou uso
compartilhado dos Dados Pessoais;
solicitar informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
solicitar a revogação de consentimento dado.

Você pode exercer os seus direitos por meio de solicitação enviada ao endereço de e-mail
encarregadolgpd@bluefitacademia.com.br.
7.

CONTATO COM A BLUEFIT

Em caso de qualquer dúvida, comentários, reclamações com relação às disposições constantes nesta
Política de Privacidade, ou se você tiver qualquer dúvida, comentários, reclamações sobre os
tratamentos dos seus Dados Pessoais, você poderá entrar em contato com a BLUEFIT por meios do
seguinte endereço de e-mail: encarregadolgpd@bluefitacademia.com.br.
8.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Política abrange apenas a BLUEFIT e não se aplica a serviços que tenham Política de Privacidade
separada e/ou sobre os quais nós não exercemos qualquer tipo de ingerência.
A BLUEFIT poderá revisar e alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, sem aviso
prévio, sempre que julgar necessário. As novas versões serão publicadas no seu website e
disponibilizadas nas unidades para os clientes. Recomendamos que você a verifique com regularidade.
Caso algum ponto desta Política seja considerado inaplicável por Autoridade de Dados ou judicial, as
demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito.
Esta Política será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma português, sendo eleito o foro
do seu domicílio para dirimir qualquer controvérsia que envolva este documento, salvo ressalva
específica de competência pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável.
Última Atualização da Política de Privacidade: outubro de 2021.
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