
Política de Privacidade 

E-BOOK: “UM MERGULHO NA TABELA PERIÓDICA” 
 

Esta Política de Privacidade (“Política”) tem como objetivo dispor sobre as 
informações a serem coletadas quando da realização do download do e-book 
“Um mergulho na tabela periódica” (“E-book”), por meio da plataforma 

(“Plataforma”) disponibilizada e mantida pela C6 HOLDING S.A., sociedade 
anônima, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Nove de 

Julho, 3.186, Jardim Paulista, inscrita no CNPJ sob o nº 29.694.063/0001-77 
(“C6 BANK”). 
 

1. Aceitação à Política.  
 

1.1. Para a realização do download, Você (“Você”) deverá fornecer os seus 
dados cadastrais (Nome Completo, E-mail e Dados Demográficos), ler 
atentamente o teor desta Política e, caso concorde com suas disposições, 

manifestar seu consentimento livre, expresso, informado e inequívoco por 
meio da seleção da checkbox “Declaro que li e estou de acordo com as 

condições da Política de Privacidade”. 
 

1.1.1. Você compreende que poderá revogar seu consentimento a 
qualquer momento, mediante requerimento encaminhado ao C6 BANK 
por meio dos Canais de Atendimento indicados no item 7.1. desta 

Política. Neste caso, todos os dados e informações que eventualmente 
tenham sido coletados serão excluídos, exceto caso seu armazenamento 

resulte de obrigação legal.  
 
2. Dados e Informações Coletadas 

 
2.1. Ao realizar o download do E-book, o C6 BANK coletará e armazenará os 

dados pessoais ativamente fornecidos por Você, como, por exemplo, os dados 
indicados no item 1.1 desta Política, conjuntamente com informações geradas 
automaticamente, tais como as características do dispositivo de acesso, do 

navegador, Protocolo de Internet (IP, com data e hora), informações 
acessadas, dentre outras. 

 
2.2. Os dados coletados serão utilizados para a sua identificação, bem como 
para a análise do seu perfil. Deste modo, o C6 BANK poderá solicitar 

informações adicionais nas seguintes situações:  
 

a. Caso Você seja um estudante ou pessoa interessada no tema: 
(i) a sua cidade e (ii) seu estado; e  
 

b. Caso Você seja um professor: (i) se trabalha na rede pública ou 
privada; (ii) com qual “série” utilizará o livro (primeira, segunda, terceira 

ou quarta séries, por exemplo) e (iii) faixa etária dos alunos com os 
quais utilizará o E-book como material didático.  

 

2.3. Todos os dados coletados serão armazenados em servidores próprios ou 
de terceiros e são considerados confidenciais pelo C6 BANK, que se 

compromete a adotar todos os esforços razoáveis de mercado para preservar 
a segurança de seus sistemas na guarda de tais dados, tais como: 



a) Utilização de métodos padrões de mercado para criptografar os 

dados coletados para a garantia de sua inviolabilidade; 
b) Emprego de softwares de alta tecnologia para a proteção contra o 

acesso não autorizado aos sistemas, sendo estes considerados 
ambientes controlados e de segurança; 
c) Disponibilização de acesso a locais de armazenamento de dados 

pessoais apenas a pessoas previamente autorizadas, comprometidas ao 
sigilo de tais dados, inclusive mediante a assinatura de termo de 

confidencialidade; 
d) Aplicação de mecanismos de autenticação de acesso capazes de 
individualizar o responsável pelo tratamento dos dados coletados; e, 

e) Manutenção de inventário indicando momento, duração, identidade 
do funcionário ou do responsável pelo acesso e o arquivo objeto, com 

base nos registros de conexão e de acesso a aplicações.  
 
2.4. Você compreende, ainda, que o C6 BANK poderá compartilhar os dados 

coletados com terceiros, nas hipóteses relacionadas abaixo: 
 

a) Quando necessário às atividades relacionadas à disponibilização 
do E-book; 

b) Para a proteção dos interesses do C6 BANK, em caso de conflito, 
inclusive em demandas judiciais; e 
c)  Mediante ordem judicial ou por requerimento de autoridades 

administrativas que detenham competência legal para sua requisição. 
 

3. Direitos dos Titulares de Dados Pessoais 
 

3.1. O C6 BANK garante a Você, no que diz respeito ao processamento de 

seus dados pessoais, os seguintes direitos: 
 

a) A confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais 
pelo C6 BANK;  
b) O acesso aos seus dados pessoais, coletados quando de sua 

inscrição; 
c) A correção de seus dados, caso estes estejam incompletos, 

inexatos ou desatualizados; 
d) O bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a legislação brasileira aplicável; 

e) A eliminação dos dados pessoais tratados com o seu 
consentimento, caso Você assim o requeira, desde que não haja 

determinação legal para mantê-los registrados junto ao C6 BANK; 
f) A obtenção de informações sobre entidades públicas ou privadas 
com as quais o C6 BANK compartilhou seus dados; e, 

g) Informações sobre a possibilidade de não fornecer o seu 
consentimento, bem como de ser informado sobre suas consequências, 

em caso de negativa.  
 
3.2. Nesse sentido, para que Você possa exercer seus direitos, basta que 

envie e-mail para o endereço comunicacao@c6bank.com.br, apontando suas 
dúvidas e/ou requerimentos, sendo certo que o C6 BANK empregará os 

melhores esforços para atendê-lo no menor tempo possível. 
 



4. Exclusão das Informações  

 
4.1. O C6 BANK poderá excluir as informações coletadas quando: i) a 

finalidade para a qual a informação foi coletada tiver sido alcançada ou 
quando os dados deixarem de ser necessários para o alcance da finalidade, 
conforme descrito nesta Política; ii) quando da revogação do consentimento, 

nos casos em que o consentimento for a base legal para o seu 
armazenamento; ou iii) mediante determinação de autoridade competente 

para tanto. 
 
4.2. Você compreende, contudo, que o C6 BANK reserva para si o 

direito de manter armazenados todos os dados necessários ao 
cumprimento da legislação brasileira vigente, mesmo em caso de 

requisição de sua exclusão.  
 
5. Propriedade Intelectual 

 
5.1. Cada um dos textos, imagens, fotografias, projetos, dados, imagens, 

ilustrações, ícones, tecnologias do E-book são de propriedade exclusiva do 
C6 BANK ou de terceiros que tenham autorizado sua utilização, estando 

protegidos pelas leis e tratados internacionais, sendo vedada sua cópia, 
reprodução, ou qualquer outro tipo de utilização, exceto conforme disposto 
no item 5.1.1. abaixo, ficando os infratores sujeitos às sanções civis e 

criminais correspondentes, nos termos das Leis 9.279/96, 9.609/98 e 
9.610/98. 

 
5.1.1. A reprodução de partes do livro é livre para fins 
educativos, desde que citada de forma clara e visível a fonte 

original do conteúdo.  
 

5.2. As marcas, os nomes comerciais ou logotipos de qualquer espécie 
relacionados ao E-book são de propriedade exclusiva do C6 BANK ou de 
terceiro que tenha permitido o seu uso, de modo que a realização de sua 

inscrição não importa em autorização para que Você possa citar tais marcas, 
nomes comerciais e logotipos. 

 
5.3. Caso Você identifique a violação de direitos relativos à propriedade 
intelectual, poderá enviar uma denúncia por meio do e-mail 

comunicacao@c6bank.com.br, para que o C6 BANK averigue a situação 
indicada e adote as medidas necessárias para a apuração e resolução de 

eventual irregularidade. 
 
6. Isenções de Responsabilidade 

 
6.1. Sem prejuízo das demais isenções de responsabilidade indicadas nesta 

Política, Você se declara ciente de que o C6 BANK não será responsável por 
eventuais erros e/ou inconsistências na transmissão de dados da rede, bem 
como relacionados à qualidade ou disponibilidade da conexão de internet 

capazes de obstar o adequado recebimento do E-book por Você. 
 

7. Disposições Gerais 
 



7.1. Todas as comunicações encaminhadas por Você ao C6 BANK serão 

consideradas plenamente válidas quando realizadas por meio do e-mail 
comunicacao@c6bank.com.br. 

 
7.1.1. Por outro lado, todas as comunicações enviadas a Você pelo C6 
BANK serão consideradas válidas quando realizadas por meio de 

qualquer das informações de contato disponibilizadas quando da 
realização do seu cadastro.  

 
7.2. Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer 
razão, venha a ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal 

não afetará a validade das demais disposições desta Política, as quais 
permanecerão plenamente válidas e vinculantes. 

 
7.3. A falha do C6 BANK em exigir quaisquer direitos ou disposições 
constantes nesta Política não constituirá renúncia, podendo este exercer 

regularmente o seu direito, dentro dos prazos legais. 
 

8. Legislação e Foro 
 

8.1. Esta Política é regida pela lei brasileira, inclusive eventuais ações 
decorrentes de violação dos seus termos e condições. 
 

8.2. Fica eleito o Foro do domicílio do usuário para dirimir quaisquer dúvidas, 
questões ou litígios decorrentes desta Política, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Última atualização: 07.11.2019. 

 


