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Política de Privacidade 

 

O website https://dhabicoin.ae/, bem como o aplicativo DHABI COIN UTILITY TOKEN 
Wallet, juntos denominados como “PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN”, tratam 
do ativo virtual “DHABI COIN UTILITY TOKEN”, seguem a Política de Privacidade a seguir 
descrita, conforme as Leis Gerais de Proteção de Dados (LGPD/Brasil e GDPR/Europa) e 
demais legislações e regulamentos internacionais sobre proteção de dados pessoais. 
 
AVISO INICIAL 
 
Esta Política de Privacidade se refere ao tratamento de dados coletados pela 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN valoriza a privacidade de seus usuários e criou esta Política de Privacidade para 
demonstrar seu compromisso em proteger a sua privacidade e seus dados pessoais, nos 
termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais leis e regulamentações sobre 
o tema, bem como descrever de que forma sua privacidade é protegida pela PLATAFORMA 
DHABI COIN UTILITY TOKEN ao coletar, tratar e armazenar suas informações pessoais. 
 
Além disso, esta política se aplica, em geral, a todos os Usuários e potenciais Usuários dos 
serviços oferecidos pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, incluindo Usuários 
dos sites ou outros meios operados pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e 
define como a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá coletar, produzir, 
receptar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, 
armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, 
difundir ou extrair os dados coletados, incluindo as informações de identificação pessoal, 
de acordo com as bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e proteção de 
dados em vigor. Por fim, ressalta-se que conforme ocorrerem atualizações, este documento 
ganhará novas versões. 
 
Outrossim, ao acessar e/ou utilizar o site https://dhabicoin.ae/, o Usuário declara ter no 
mínimo 18 (dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos 
e condições desta Política de Privacidade. 
 
Caso o Usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que em 
parte, com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não deverá 
acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN, bem como os sites e serviços por ela operados. 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN valoriza a privacidade de seus usuários e 
criou esta Política de Privacidade para demonstrar seu compromisso em proteger a sua 
privacidade e seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD/Brasil), Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR/Europa) e 
demais leis sobre o tema, bem como visa descrever de que forma sua privacidade é 
protegida pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN ao coletar, tratar e armazenar 
suas informações pessoais. 

Além disso, ressalta-se que conforme ocorrerem atualizações, este documento ganhará 
novas versões. 
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1.1 Definições 

a) Usuário: todas as pessoas físicas e/ou que utilizarão ou visitarão o(s) Site(s) e/ou 
Aplicativo(s), maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes 
de praticar os atos da vida civil ou os absolutamente ou relativamente incapazes 
devidamente representados ou assistidos. 

b) Dados Pessoais: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas 
pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e/ou suas afiliadas, por qualquer 
meio, ainda que públicos, que: (I) identifiquem, ou que, quando usadas em 
combinação com outras informações tratadas pela PLATAFORMA DHABI COIN 
UTILITY TOKEN, identifiquem um indivíduo; ou (II) por meio das quais a identificação 
ou informações de contato de uma pessoa física possam ser derivadas. Os Dados 
Pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros eletrônicos 
ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em papel. Os Dados 
Pessoais, no entanto, não incluem telefone comercial, número de celular comercial, 
endereço comercial, e-mail comercial. 

c) Princípios. Em todas as funções, ferramentas e atributos da PLATAFORMA DHABI 
COIN UTILITY TOKEN serão respeitados os princípios da proteção de dados, quais 
sejam: 

I. Finalidade: o objetivo e o propósito que a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN deseja alcançar a partir de cada ato de tratamento das informações 
pessoais. Nos termos da legislação vigente, a finalidade das informações e dados 
coletados são para fins específicos e previamente especificados ao usuário, 
principalmente, da forma descrita nos Termos de Uso. Além disso, a 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN em nenhuma hipótese irá alterar 
os dados e informações coletadas. 

II. Adequação: as informações e dados coletados serão tratados de forma 
estritamente adequada, conforme descrito na finalidade de cada coleta. 

III. Necessidade: justificativa pelo qual é estritamente necessário coletar dados 
pessoais, para atingir a finalidade, evitando-se a coleta excessiva. Dessa forma, 
a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN somente irá coletar dados ou 
informações quando estritamente necessárias para o desenvolvimento das 
finalidades descritas em cada coleta. 

IV. Livre acesso: o usuário, pessoa física/natural, poderá, a qualquer tempo, 
solicitar à PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, em seus canais oficiais 
de comunicação, quais os seus dados pessoais estão sob tratamento da 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, bem como como seus dados 
pessoais estão tratados, para qual finalidade e por quanto tempo eles estarão 
sob tratamento da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

V. Qualidade de dados: os dados e informações coletadas e tratadas pela 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN serão verdadeiras e atualizadas, 
ressalvadas as hipóteses em que o usuário fornecer informações inverídicas ou 
que o usuário não atualize seus dados pelo período determinado nesta Política 
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de Privacidade ou nos Termos de Uso da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN. 

VI. Transparência: os dados pessoais serão tratados sempre com veracidade e 
transparência pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, dessa forma, 
os fins e destinação da utilização dos dados pessoais serão sempre manifestados 
previamente ao usuário, e somente utilizados após consentimento expresso do 
usuário. 

VII. Segurança: a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN tomará todas as 
medidas cabíveis e que estejam ao seu alcance para evitar a invasão, alteração 
e compartilhamento de dados que possa acontecer por força de terceiros não 
autorizados. Ressalvadas, todavia, as hipóteses em que as invasões, alterações, 
compartilhamento e demais ataques ocorram por descuido do usuário, 
principalmente por não seguir as recomendações desta Política de Privacidade e 
dos Termos de Uso. 

VIII. Prevenção: a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN adota medidas de 
proteção e segurança para os dados e informações pessoais coletadas, a fim de 
prevenir possíveis danos. Ressalvadas, no entanto, as hipóteses em que os 
danos ocorram por descuido do usuário, principalmente por não seguir as 
recomendações desta Política de Privacidade e dos Termos de Uso. 

IX. Não discriminação: a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN adota 
medidas para que os dados  pessoais sensíveis sejam preservados e 
respeitados. Nesse sentido, considera-se dados pessoais sensíveis: origem 
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente 
à saúde ou à vida sexual e dado genético ou biométrico. 

d) Bases legais: fundamentação legal que torna legítimo o tratamento de dados 
pessoais para uma determinada finalidade prévia por parte da PLATAFORMA 
DHABI COIN UTILITY TOKEN. Isto é, as autorizações legais que permitem e 
justificam o tratamento de dados para as finalidades específicas. 

e) Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular do 
dado pessoal para que a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN trate seus 
dados pessoais para uma finalidade previamente descrita, na qual a base legal 
necessária para o ato demande a autorização expressa do titular. 

f) Destinação: Esta política se aplica, em geral, a todos os Usuários e potenciais 
Usuários dos serviços oferecidos pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN, incluindo Usuários dos sites ou outros meios operados pela PLATAFORMA 
DHABI COIN UTILITY TOKEN e resume como a PLATAFORMA DHABI COIN 
UTILITY TOKEN poderá coletar, produzir, receptar, classificar, utilizar, acessar, 
reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou 
controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, difundir ou extrair os dados 
coletados, incluindo as informações de identificação pessoal, de acordo com as 
bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e proteção de dados em vigor. 

https://dhabicoin.ae/
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Ao acessar e/ou utilizar a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, o Usuário declara 
ter no mínimo 18 (dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos 
termos e condições desta Política de Privacidade para todos os fins de direito. 

Caso o Usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que em 
parte, com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não deverá 
acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN, bem como os sites e serviços por ela operados. 
 

2. PROPRIETÁRIA E CONTROLADOR DE DADOS 
 

Consoante as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD/Brasil) e 

GDPR/Europa, a proprietária responsável pelo tratamento de dados é a  PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

 
2.1. Tipos de Dados coletados 
 
Uso de Dados e outros dados coletados 
 
Detalhes completos sobre cada tipo de Dados Pessoais coletados são fornecidos nas 
seções dedicadas desta política de privacidade ou por textos explicativos específicos 
exibidos antes da coleta de Dados. 
 
Os Dados Pessoais poderão ser fornecidos livremente pelo Usuário, ou, no caso dos Dados 
de Utilização, coletados automaticamente ao se utilizar a PLATAFORMA DHABI COIN 
UTILITY TOKEN. A menos que especificado diferentemente, todos os Dados solicitados 
pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN são obrigatórios e a falta de 
fornecimento destes Dados poderá impossibilitar que a plataforma desempenhe 
regularmente. Nos casos em que a plataforma afirmar especificamente que alguns Dados 
não forem obrigatórios, os Usuários ficam livres para deixarem de comunicar estes Dados 
sem nenhuma consequência para a disponibilidade ou o funcionamento da plataforma. 
 
Os Usuários que tiverem dúvidas a respeito de quais Dados Pessoais são obrigatórios 
estão convidados a entrar em contato com o DPO (data protection officer) pelo e-mail: 
dpo@dhabicoin.ae. 
 
Quaisquer usos de cookies – ou de outras ferramentas de rastreamento desta plataforma 
– têm a finalidade de executar as ações previstas em nossos formulários. Os Usuários ficam 
responsáveis por quaisquer Dados Pessoais de terceiros que forem obtidos, publicados ou 
compartilhados através das funções da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e 
confirmam que possuem a autorização dos terceiros para fornecerem os Dados. 
 
2.2. Método de processamento 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN tomará as medidas de segurança 
adequadas para impedir o acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição não 
autorizada dos Dados obtidos. O processamento dos Dados é realizado utilizando 
computadores e /ou ferramentas de TI habilitadas, seguindo procedimentos organizacionais 
e meios estritamente relacionados com os fins indicados nos formulários. Além da 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, em alguns casos, os Dados podem ser 
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acessados por certos tipos de pessoas encarregadas, envolvidas com a operação da 
plataforma (administração, vendas, marketing, administração legal do sistema, jurídico e 
demais departamentos da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN) ou pessoas 
externas (como fornecedores terceirizados de serviços técnicos, carteiros, provedores de 
hospedagem, empresas de TI, agências de comunicação) nomeadas, quando necessário, 
como Processadores de Dados por parte da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 
A lista atualizada destas partes pode ser solicitada à PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN a qualquer momento, pelo e-mail contato@dhabicoin.ae. 
 
2.3. Base jurídica para o processamento 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá processar os Dados Pessoais 
relacionados ao Usuário se uma das hipóteses a seguir se aplicar: 
• os Usuários tenham dado a sua anuência para uma ou mais finalidades específicas. 
• o fornecimento dos Dados for necessário para o cumprimento de um contrato com o 
Usuário e/ou quaisquer obrigações pré-contratuais. 
• o processamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica à 
qual a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN estiver sujeita; 
• o processamento estiver relacionado a uma tarefa que for executada no interesse 
público ou no exercício de uma autorização oficial na qual a PLATAFORMA DHABI COIN 
UTILITY TOKEN estiver investida; 
• o processamento for necessário para a finalidade de interesses legítimos 
perseguidos pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN ou por um terceiro. 
 
Em qualquer caso, a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN colaborará de bom 
grado para esclarecer qual a base jurídica que se aplica ao processamento, e em especial 
se o fornecimento de Dados for um requisito obrigatório por força de lei ou contrato, ou uma 
exigência necessária para celebrar um contrato. 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN apenas trata Dados Pessoais em 
situações em que está autorizada legalmente ou mediante expresso e inequívoco 
consentimento do Usuário. 
 
Conforme descrito na presente Política, a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN 
tem bases legais para coletar, produzir, receptar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, 
transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a 
informação, modificar, comunicar, transferir, difundir ou extrair dados sobre o Usuário. 
 
As bases legais incluem seu consentimento (colhido de forma expressa e inequívoca no 
Termo de Consentimento), contratos e/ou procedimentos preliminares contratuais (em que 
o processamento é necessário para firmar o contrato com o Usuário) e/ou interesses 
legítimos, desde que tal processamento não viole seus direitos e liberdades. 
 
Tais interesses incluem proteger o Usuário e a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN de ameaças, cumprir a legislação aplicável, o exercício regular de direitos em 
processo judicial, administrativo ou arbitral, habilitar a realização ou administração dos 
negócios, incluindo controle de qualidade, relatórios e serviços oferecidos, gerenciar 
transações empresariais, entender e melhorar os negócios e relacionamentos com os 
clientes e permitir que os usuários encontrem oportunidades econômicas. 
 
O Usuário tem o direito de negar ou retirar o consentimento fornecido à PLATAFORMA 
DHABI COIN UTILITY TOKEN, quando esta for a base legal para tratamento dos dados 
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pessoais, podendo a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN encerrar a consecução 
de seus serviços para este usuário na hipótese de ocorrência de tal solicitação. 
 
Caso tenha dúvidas sobre as bases legais para coleta, tratamento e armazenamento de 
seus dados pessoais, entre em contato com a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN e seu Data Protection Officer por meio do e-mail dpo@dhabicoin.ae.  
 
2.4. Lugar 
 
Os dados são processados nas sedes de operação da PLATAFORMA DHABI COIN 
UTILITY TOKEN, e em quaisquer outros lugares onde as partes envolvidas com o 
processamento estiverem localizadas. Dependendo da localização do Usuário, as 
transferências de dados poderão envolver a transferência dos Dados do Usuário para outro 
país que não seja o seu. 
 
2.5. Período de conservação 
 
Os Dados Pessoais serão processados e armazenados pelo tempo que for necessário para 
as finalidades para as quais forem coletados. Portanto: 
• Os Dados Pessoais coletados para as finalidades relacionadas com a execução de 
um contrato entre a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e o Usuário serão 
conservados até que tal contrato tenha sido completamente cumprido. 
• Os Dados Pessoais coletados para as finalidades relacionadas com os legítimos 
interesses da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN serão conservados pelo tempo 
que for necessário para cumprir tais finalidades. Os Usuários poderão obter informações 
específicas sobre os interesses legítimos perseguidos pelo Proprietário dentro das seções 
pertinentes deste documento e/ou entrando em contato com a PLATAFORMA DHABI COIN 
UTILITY TOKEN, pelo e-mail dpo@dhabicoin.ae.  
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá ter a permissão de conservar os 
Dados Pessoais por um prazo maior sempre que o Usuário tiver dado a sua autorização 
para tal processamento, enquanto tal autorização não tiver sido retirada. Além disso, a 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá ficar obrigada a conservar os Dados 
Pessoais por um prazo maior em todas as ocasiões em que estiver obrigado a fazê-lo para 
o cumprimento de uma obrigação jurídica ou em cumprimento de um mandado de uma 
autoridade. 
 
Assim que o prazo de conservação vencer os Dados Pessoais serão apagados. Desta 
forma o direito de acessar, o direito de apagar, o direito de corrigir e o direito à portabilidade 
dos dados não poderão ter o seu cumprimento exigido após o vencimento do prazo de 
conservação. 
 
2.6. Consentimento 
 
Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos 
pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, inclusive nos sites por ela operados, 
determinados Dados Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e serão utilizados 
apenas para o propósito que motivou o cadastro. 
 
Os dados somente serão armazenados e tratados com o livre consentimento do usuário, 
bem como sua total anuência à finalidade descrita. Ainda, os dados pessoais são tratados 
com absoluto sigilo. 

https://dhabicoin.ae/
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Nos termos da LPGD/Brasil, da GDPR/Europa e demais leis sobre o tema, os Dados 
Pessoais são tratados com privacidade, sendo direito fundamental. No entanto, direitos 
fundamentais podem ser diminuídos, desde que proporcional e razoavelmente. Esta política 
segue a rigor os ditames da LGPD, CUDH (ONU) e GDPR (Europa) e demais leis sobre o 
tema, assim as ressalvas aos direitos aqui previstos são analisadas proporcional e 
razoavelmente em cada caso concreto. 

 

 
3. COLETA E USOS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
O Usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária por meio 

de FORMULÁRIOS, ou por meio dos sites operados pela PLATAFORMA DHABI COIN 

UTILITY TOKEN. 

Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pela 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, inclusive nos sites por ela operados, 

determinados Dados Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e serão utilizados 

apenas para o propósito que motivou o cadastro. 

Serão coletados os seguintes dados e respectivas finalidades: 

Nome, E-mail e Empresa (Para poder acessar conteúdos e receber material promocional, 

a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN precisará que o Usuário forneça seu 

Nome, E-mail e em qual Empresa trabalha. A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

TOKEN vai enviar e-mail marketing para os usuários que fornecerem essas informações. 

Os Dados Pessoais coletados não serão utilizados para envio de qualquer tipo de SPAM.) 

 

Consentimento [Estou de acordo em fornecer meu Nome, E-mail e em qual Empresa eu 

trabalho para acessar o material disponibilizado no site, além de receber Newsletter 

da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e demais e-mails marketing. Estou ciente 

de que meus dados fornecidos serão utilizados internamente para fins promocionais 

pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e concordo com o recebimento de e-

mails da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

Nome, E-mail e Telefone (Caso o Usuário queira entrar em contato com a PLATAFORMA 

DHABI COIN UTILITY TOKEN por meio da área “Fale Conosco” disponível no site, 

a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN precisará coletar Nome, E-mail e Telefone 

do Usuário para poder contatar o Usuário. 

Consentimento [Estou de acordo em fornecer meu Nome, E-mail e meu Telefone para que 

a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN entre em contato comigo, bem como ciente 

de que esses dados serão utilizados pelas áreas de Marketing e Comercial 

da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN para o envio de e-mails. 

Para maiores informações fale conosco pelo e-mail de nosso data protection officer (oficial 

de proteção de dados) por meio do e-mail: dpo@dhabicoin.ae.  

 

4. COMPARTILHAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

https://dhabicoin.ae/
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A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN não disponibilizará Dados Pessoais 
coletados em seus sites para corretores de lista de e-mail sem seu expresso consentimento. 

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá divulgar os Dados Pessoais 
coletados a terceiros, nas seguintes situações e nos limites exigidos e autorizados pela Lei: 

I. Com os seus clientes e parceiros quando necessário e/ou apropriado à 
prestação de serviços relacionados; 

II. Com as empresas e indivíduos contratados para a execução de determinadas 
atividades e serviços em nome da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN; 

III. Com empresas do grupo da PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN; 

IV. Com fornecedores e parceiros para consecução dos serviços contratados com 
a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN (como tecnologia da 
informação, contabilidade, entre outros); 

V. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, 
desenvolvimento de serviços, segurança e gerenciamento de risco. 

VI. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de 
autoridade competente, ou decisão judicial. 

Nas hipóteses de compartilhamento de Dados Pessoais com terceiros, todos os sujeitos 
mencionados nos itens I a VI deverão utilizar os Dados Pessoais partilhados de maneira 
consistente e de acordo com os propósitos para os quais foram coletados (ou com os quais 
o Usuário consentiu previamente) e de acordo com o que foi determinado por esta Política 
de Privacidade, outras declarações de privacidade de website ou países, e todas as leis de 
privacidade e proteção de dados aplicáveis. 
 

5. MOTIVOS LEGAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE SEUS DADOS 
 

Em certas circunstâncias, a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá divulgar 
Dados Pessoais, na medida necessária ou apropriada, para órgãos governamentais, 
consultores e outros terceiros com o objetivo de cumprir com a legislação aplicável ou com 
uma ordem ou intimação judicial ou, ainda, se a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 
TOKEN acreditar de boa-fé que tal ação seja necessária para: 

I. Cumprir com uma legislação que exija tal divulgação; 

II. Investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais suspeitas 
ou reais ou para cooperar com órgãos públicos ou para proteger a segurança 
nacional; 

III. Execução de seus contratos; 

IV. Investigar e se defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de 
terceiros; 

V. Proteger a segurança ou a integridade dos serviços (por exemplo, o 
compartilhamento com empresas que estão sofrendo ameaças semelhantes); 

VI. Exercer ou proteger os direitos, a propriedade e a segurança da PLATAFORMA 
DHABI COIN UTILITY TOKEN e suas empresas coligadas; 

VII. Proteger os direitos e a segurança pessoal de seus funcionários, usuários ou do 
público; 

https://dhabicoin.ae/
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VIII. Em caso de venda, compra, fusão, reorganização, liquidação ou dissolução 
da empresa responsável pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN cientificará os respectivos Usuários sobre 
eventuais demandas legais que resultem na divulgação de informações pessoais, nos 
termos do que foi exposto no item 4, a menos que tal cientificação seja vedada por lei ou 
proibida por mandado judicial ou, ainda, se a requisição for emergencial. A PLATAFORMA 
DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá contestar essas demandas se julgar que as 
solicitações são excessivas, vagas ou feitas por autoridades incompetentes. 
 

6.  OS DIREITOS DOS USUÁRIOS 
 

Os Usuários poderão exercer determinados direitos a respeito dos seus Dados 

processados pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. Em especial, os Usuários 

possuem os direitos a fazer o seguinte: 
 
• Retirar a sua anuência a qualquer momento. Os Usuários possuem o direito de 
retirar a sua anuência nos casos em que tenham dado a sua anuência anteriormente para 
o processamento dos seus Dados Pessoais. 
• Objetar o processamento dos seus Dados. Os Usuários possuem o direito de 
objetar o processamento dos seus Dados se o processamento for executado sobre outra 
base jurídica que não a anuência. 
• Acessar os seus Dados. Os Usuários possuem o direito de saber se os seus Dados 
estão sendo tratados pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, obter revelações 
sobre determinados aspectos do tratamento e conseguir uma cópia dos Dados que 
estiverem sendo tratados. 
• Verificar e pedir retificação. Os Usuários possuem o direito de verificar a exatidão 
dos seus Dados e de pedir que os mesmos sejam atualizados ou corrigidos. 
• Restringir o processamento dos seus Dados. Os Usuários possuem o direito de, 
sob determinadas circunstâncias, restringir o processamento dos seus Dados para 
qualquer outra finalidade que não seja o armazenamento dos mesmos. 
• Ter os seus Dados Pessoais apagados ou retirados de outra maneira. Os 
Usuários possuem o direito de, sob determinadas circunstâncias, obter a eliminação dos 
seus Dados do Proprietário. 
• Receber os seus Dados e ter os mesmos transferidos para outro 
controlador. Os Usuários possuem o direito de receber os seus Dados em um formato 
estruturado, utilizado comumente e apto a ser lido por máquinas e, se for viável 
tecnicamente, fazer com que os mesmos sejam transmitidos para outro controlador sem 
nenhum empecilho. 
• Registrar uma reclamação. Os Usuários possuem o direito de apresentar 
reclamação perante a sua autoridade de proteção de dados competente. 
 
O Usuário pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato com o nosso Data 
Protection Officer por meio do e-mail dpo@dhabicoin.ae e estes pedidos serão 
considerados de acordo com as leis aplicáveis. 
 
 
 
6.1. Detalhes sobre o direito de objetar ao processamento 
 
Nos casos em que os Dados Pessoais forem processados por um interesse público, no 
exercício de uma autorização oficial na qual a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

https://dhabicoin.ae/
mailto:dpo@dhabicoin.ae


10 
 

 https://dhabicoin.ae/         © Image Copyright Brazil and International 

TOKEN estiver investida ou para finalidades dos interesses legítimos perseguidos pela 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, os Usuários poderão objetar tal 
processamento através do fornecimento de um motivo relacionado com a sua situação em 
especial para justificar a objeção. 
 
Os Usuários devem saber, entretanto, que caso os seus Dados Pessoais sejam 
processados para finalidades de marketing direto, os Usuários podem objetar tal 
processamento a qualquer momento sem fornecer nenhuma justificativa. Os Usuários 
podem consultar as seções respectivas deste documento. 
 
6.2. Como exercer estes direitos 
 
Quaisquer pedidos para exercer os direitos dos Usuários podem ser direcionados à 
PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, através dos dados para contato fornecidos 
neste documento, ao final, em especial para o DPO, no e-mail dpo@dhabicoin.ae. Estes 
pedidos podem ser exercidos sem nenhum custo e serão atendidos pelo Proprietário com 
a maior brevidade possível e em todos os casos em prazo inferior a um mês. 
 
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A COLETA E PROCESSAMENTO DE 

DADOS 
 

7.1. Ação jurídica 

Os Dados Pessoais dos Usuários podem ser utilizados para fins jurídicos pela 

PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, em juízo ou nas etapas conducentes à 

possível ação jurídica decorrente de uso indevido desta política ou das funções da 

plataforma. O Usuário declara estar ciente de que a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY 

TOKEN poderá ser obrigada a revelar os Dados Pessoais mediante solicitação das 

autoridades governamentais. 

7.2. Informações adicionais sobre os Dados Pessoais do Usuário 

Além das informações contidas nesta política de privacidade, a plataforma poderá fornecer 

ao Usuário informações adicionais e contextuais sobre os serviços específicos ou a coleta 

e processamento de Dados Pessoais mediante solicitação. 

7.3. Logs do sistema e manutenção 

Para fins de operação e manutenção, esta plataforma e quaisquer serviços de terceiros 

poderão coletar arquivos que gravam a interação com esta plataforma (logs do sistema) ou 

usar outros Dados Pessoais (tais como endereço IP) para esta finalidade. 

7.4. As informações não contidas nesta política 

Mais detalhes sobre a coleta ou processamento de Dados Pessoais podem ser solicitados 

a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, a qualquer momento, pelos canais oficiais 

de comunicação, ao final dispostas. 

 
 
8. SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Todas os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da PLATAFORMA DHABI 
COIN UTILITY TOKEN ou em base de dados mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de 

https://dhabicoin.ae/
mailto:dpo@dhabicoin.ae


11 
 

 https://dhabicoin.ae/         © Image Copyright Brazil and International 

serviços contratados pela PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN, os quais estão 
devidamente de acordo com a legislação de dados vigente. 

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN e seus fornecedores utilizam vários 
procedimentos de segurança para proteger a confidencialidade, segurança e integridade 
de seus Dados Pessoais, prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do 
tratamento desses dados. 

Embora a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN utilize medidas de segurança e 
monitore seu sistema para verificar vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados 
Pessoais contra divulgação não autorizada, mau uso ou alteração, o Usuário entende e 
concorda que não há garantias de que as informações não poderão ser acessadas, 
divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das proteções físicas, 
técnicas ou administrativas. 
 

9. RETENÇÃO DE DADOS 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN retém todos os dados fornecidos, inclusive 
os Dados Pessoais, enquanto o cadastro do Usuário estiver ativo e conforme seja 
necessário para consecução de seus serviços. 

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN reterá seus Dados Pessoais e manterá 

seus dados armazenados até eventual requerimento de exclusão, ou de acordo com os 

períodos descritos de acordo com as finalidades. 

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN poderá vir a manter seus Dados Pessoais 

após receber seu pedido de exclusão ou após os prazos das finalidades.  

A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN vai enviar e-mail marketing para os 

usuários que fornecerem essas informações. Os Dados Pessoais coletados não serão 

utilizados para envio de qualquer tipo de SPAM. 

10. REVISÕES SOBRE A POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN se reserva o direito de fazer alterações 
nesta política de privacidade a qualquer momento, através de notificação a seus Usuários 
nesta página e dentro do website https://dhabicoin.ae/, e/ou – na medida em que for técnica 
e juridicamente viável – enviando um aviso para os Usuários através de quaisquer 
informações de contato disponíveis para a PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN. 
 
É altamente recomendável checar esta página regularmente, consultando a data da última 
modificação informada na parte inferior. Os usuários serão notificados das alterações, 
assim, caso continuem usando esta plataforma, será considerada aceitação tácita à nova 
política de privacidade. 
 
Caso o usuário não concorde com a nova política, não poderá usar a PLATAFORMA DHABI 
COIN UTILITY TOKEN. Em caso de divergência entre os termos novos com os antigos, 
prevalecem os termos novos. 
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11. CONTATO 
 
A PLATAFORMA DHABI COIN UTILITY TOKEN nomeou Felipe Leclerc como Data 
Protection Officer (“DPO”). O Usuário pode entrar em contato com o DPO no e-
mail: dpo@dhabicoin.ae.  
 

12. VIGÊNCIA 
 

Esta Política de Privacidade entra em vigor em 11 de março de 2022. 
 

13. MEDIAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO 
 
Esta política está sujeita às leis e convenções internacionais sobre proteção de dados 
pessoais. O foro competente para dirimir as questões oriundas desta política é o de Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos. 

Para qualquer dúvida técnica e/ou esclarecimentos, entre em contato pelo e-

mail: dpo@dhabicoin.ae. Estamos disponíveis 24 horas. 

 

Também, para atender qualquer usuário, estamos disponíveis pelo chat 

online, 7 (sete) dias por semana, das 8 horas às 18 horas, por meio do 

Fale conosco: chat online clicando aqui: https://tawk.to/chat/DBC. 

 

CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO: 

Website: https://dhabicoin.ae/  

Instagram: https://www.instagram.com/dhabicoin  

Facebook: https://www.facebook.com/dhabicoin.uae/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dhabicoin  

Twitter: https://twitter.com/https://twitter.com/Dhabicoin 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/dhabicoin 

GitHub: https://github.com/dhabicoin 

Telegram: https://t.me/joinchat/dhabicoin 

Reddit: https://www.reddit.com/user/dhabicoin 

 

https://dhabicoin.ae/
mailto:dpo@dhabicoin.ae
mailto:dpo@dhabicoin.ae
https://tawk.to/chat/620e7e77a34c24564126d07f/1fs49s17k
https://dhabicoin.ae/
https://www.instagram.com/p/CMXPxfqLNQj/?igshid=5xynk3yo7m2g
https://www.facebook.com/dhabicoin.uae/
https://www.linkedin.com/in/dhabi-coin-3221a920b
https://twitter.com/DhabicoinUae
https://www.youtube.com/channel/UCsjmAa4hkgJ4XDqfo_8hPYw
https://github.com/dhabicoin
https://t.me/joinchat/94HGhsK4sDNlN2Jk
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