POLÍTICA DE PRIVACIDADE GALILEU
Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em abril de 2022.
Obrigado por fazer parte do Galileu, uma plataforma da GP VENTURES LTDA.
(GROW+), pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
26.116.642/0001-44, com sede na Rua Germano Petersen Junior, 508, 5° andar,
Bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, Brasil.
Sua privacidade é importante para nós!
A presente Política de Privacidade descreve de que forma tratamos os Dados
Pessoais dos usuários do Galileu durante a experiência de uso de nossa página na
internet e/ou de nosso aplicativo. Lembramos que há diversos produtos que
oferecemos por meio do Galileu e que estão disponíveis para os Usuários e todos
eles estão integralmente sujeitos a esta Política de Privacidade em consonância com
a Lei nº 13.709/2018 a “Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”.
São considerados usuários do Galileu (“Usuários”) todas as pessoas físicas que, por
meio digital, acessam nosso site, aplicativo e/ou APIs vinculados.
Ao usar o Galileu, o Usuário concorda com os termos desta Política de
Privacidade. Caso você não concorde com esta Política de Privacidade ou qualquer
outro acordo que reja o uso do Galileu por parte do Usuário, pedimos para que nos
informe
o
motivo
da
sua
discordância
ou
oposição,
pelo
email contato@growplus.com.br. Se ainda assim, você, Usuário, discordar com a
forma com que tratamos os Dados Pessoais, orientamos que você deixe de utilizar
nosso site ou plataformas.
1.

O QUE SÃO OS DADOS PESSOAIS?

Entende-se por Dados Pessoais as informações coletadas no Galileu, que façam
parte da base de dados da GROW+, e que estejam relacionadas a uma pessoa física
e capazes de identificar a pessoa ou tornar possível a sua identificação. São
exemplos de dados pessoais que podem permitir a sua identificação: Nome, CPF,
telefone, e-mail, placa do seu veículo etc. (“Dados Pessoais”).
A GROW+ também poderá coletar informações do Usuário por meio de cookies de
modo a melhorar sua experiência de navegação ou torná-la mais personalizada. Os
dados serão armazenados no navegador do Usuário por tempo indeterminado, sendo
que apenas o próprio Usuário poderá apagar ou editar os dados.
As informações coletadas poderão ser repassadas e visualizadas apenas pelos
parceiros comerciais autorizados e que necessitem realizar algum tratamento de
Dados Pessoais para que o Usuário acesse e utilize a plataforma e/ou site.
O Usuário pode, a qualquer momento, bloquear algumas das tecnologias para coleta
automática de dados, como a coleta de cookies, por exemplo, através das
habilitações e configurações do seu navegador. Algumas coletas, porém, não

poderão ser eliminadas sem prejudicar o uso de algumas funcionalidades de nosso
site.
No caso de submissão da startup para análise, a GROW+ coletará alguns dados
pertinentes e necessários para que essa operação ocorra, de acordo com formulário
de submissão.
2. QUE TIPOS DE DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS E QUAIS AS
FINALIDADES?
Listamos abaixo algumas situações em que nós podemos tratar seus Dados
Pessoais, sempre respeitado o contexto da sua relação com a GROW+ e as
respectivas finalidades do tratamento:
Finalidades do Tratamento

Tipos de Dados Pessoais Utilizados

Cadastro da Startup e identificação do
responsável legal pela Startup

Nome, e-mail, telefone comercial, nº de CPF e
RG do representante/CEO da startup submetida
à análise

Envio de avisos e promoções vinculados à
novos programas e conexões possíveis.
Envio de contato de comunicação para
networking entre Startups
Análise do perfil da Startup

E-mail do responsável
E-mail do responsável e telefone comercial
Linkeding ou Instagram do CEO

A GROW+ considera todas as informações coletadas por meio do Galileu como
confidenciais. Portanto, somente as utilizará da forma aqui descrita e autorizada
pelo Usuário. Todos os Dados Pessoais coletados no Galileu são utilizados para a
prestação de serviços pela GROW+ e para melhorar a experiência de navegação
do Usuário no Galileu e no site.
3. COM QUEM A EMPRESA COMPARTILHA OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Poderemos compartilhar Dados Pessoais com empresas parceiras para viabilizar e
otimizar as suas atividades com a finalidade determinada de análise e seleção das
startups que receberão aportes financeiros e/ou divulgação de programas de
inovação. Tais empresas poderão coletar informações confidenciais sobre os
Usuários e a Startup, no intuito de selecionar para as próximas etapas do programa.
Além disso, a GROW+ poderá compartilhar seus Dados Pessoais com empresas
parceiras de armazenamento em nuvem e de gerenciamento de marketing, cuja
hospedagem ocorre atualmente fora do país, mas cujas normas de privacidade estão
adequadas e em consonância com a LGPD.
Poderemos ainda, em casos excepcionais, divulgar tais informações para autoridades
competentes, para apuração de práticas indevidas, em caso de suspeitas de
realização de ilícitos, para investigação policial em andamento ou mediante intimação
em procedimento judicial ou administrativo.

Todos os Usuários que optaram por receber comunicações via e-mail da GROW+
poderão receber e-mails com intuito informativo e comercial. O Usuário que não
quiser mais receber nossos e-mails poderá exercer seu direito de descadastramento,
enviando um e-mail para contato@growplus.com.br e formalizando o seu pedido. O
Usuário também conseguirá se descadastrar da lista de e-mails mediante opt-out em
link disponível no rodapé do e-mail.
4. COMO OCORRE O ARMAZENAMENTO E DESCARTE DAS INFORMAÇÕES?
As informações dos Usuários serão armazenadas pela GROW+ em servidores
próprios ou contratos e sob nossa responsabilidade. Conforme mencionado no item
3, para os serviços de armazenamento em nuvem poderá haver armazenamento fora
do Brasil.
As informações em nosso banco de dados permanecerão armazenadas pelo tempo
necessário para cumprir com as finalidades para as quais foram coletadas, ou seja,
para disponibilizarmos nossos serviços e o usuário usufruir da plataforma e da
navegação em nosso site.
Em algumas situações, porém, em caso de exigência de leis, regulamentações
próprias do mercado, ou de acordo com as atividades exercidas, pelo tempo de
prescrição estabelecido na legislação cível e/ou consumerista, poderemos ou
seremos compelidos a manter os dados em nosso banco de dados, inclusive para
resguardo de nossos direitos como empresa.
Levando em consideração as regulamentações sobre segurança cibernética, por
exemplo, temos que cumprir com a Resolução 85 do Bacen, de modo que deveremos
manter por 5 (cinco) anos os documentos e informações necessários para controle e
garantia da segurança da informação.
5. COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS PESSOAIS
A GROW+ envidará seus melhores esforços para a proteção dos Dados Pessoais
coletados de seus Usuários, utilizando-se de tecnologia adequada, sempre
observando o estado da técnica disponível, como:
•
•
•
•

Utilização de métodos padrões e de mercado para criptografar e anonimizar os
dados coletados;
Utilização de tecnologia para proteção contra acesso não autorizado aos
nossos sistemas;
Autorização de acesso somente a pessoas previamente estabelecidas aos
locais onde armazenamos as informações; e
Aqueles que entrarem em contato com as informações deverão se
comprometer a manter sigilo absoluto. A quebra do sigilo acarretará
responsabilidade civil e o responsável será processado nos moldes da
legislação brasileira.

Embora a GROW+ se dedique à segurança dos Dados Pessoais dos seus Usuários,
infelizmente não podemos garantir segurança total, uma vez que entradas e usos não
autorizados de terceiros com informações e/ou credenciais suas, falhas de hardware

ou software que não estejam sob controle da GROW+ e outros fatores externos
podem comprometer a segurança dos seus Dados Pessoais. Portanto, a atuação do
Usuário é fundamental para manutenção do ambiente seguro de privacidade.
Caso você identifique ou tome conhecimento de qualquer fator que comprometa a
segurança de seus Dados Pessoais tratados pela GROW+, por favor entre em contato
por meio das informações de contato indicadas abaixo.
A GROW+ não divulgará, venderá ou alugará quaisquer de suas informações
pessoais a qualquer terceiro. O Tratamento de Dados Pessoais ocorre com
finalidades legítimas, informadas e vinculadas ao desenvolvimento do negócio da
GROW+, qual seja, impulsionamento e networking de startups e seus representantes.
6. QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS USUÁRIOS?

Seus Direitos

Explicação

Confirmação e Acesso

O Usuário pode solicitar à Empresa a confirmação sobre a existência de
tratamento dos seus Dados Pessoais para que, em caso positivo, você possa
acessá-los, inclusive por meio de solicitação de cópias dos registros que
temos sobre você.

Correção

O Usuário pode solicitar a correção dos seus Dados Pessoais, caso estes
estejam incompletos, inexatos ou desatualizados.

Anonimização, bloqueio ou
eliminação

Este direito permite que o Usuário solicite a anonimização, o bloqueio ou a
eliminação dos Dados Pessoais da nossa base. Todos os Dados coletados
serão anonimizados, bloqueados ou eliminados dos nossos servidores,
quando assim for possível e requisitado pelo Usuário.

Portabilidade

O Usuário pode solicitar que a Empresa forneça os seus Dados Pessoais em
formato estruturado e interoperável visando à sua transferência para um
terceiro, desde que essa transferência não viole a propriedade intelectual ou
segredo de negócios da Empresa.

Informação sobre o
compartilhamento

O Usuário tem o direito de saber quais são as entidades públicas e privadas
com as quais a Empresa realiza uso compartilhado dos seus Dados Pessoais.

Revogar ou não fornecer o
consentimento

O Usuário tem o direito de revogar o seu consentimento ou, se for o caso, de
não fornecer e ser informado sobre as consequências da negativa. Em alguns
casos, é possível que da negativa decorra a impossibilidade de lhe prover
determinados produtos ou serviços.

Oposição

O Usuário também tem o direito de se opor a determinadas finalidades de
tratamento de Dados Pessoais, como, por exemplo, o envio de publicidade,
newsletter ou novas ofertas.

Eliminação de Dados
Pessoais tratados com
consentimento

Caso o Usuário nos tenha fornecido o seu consentimento para uma finalidade
de Tratamento, e essa seja a base legal alicável, poderá requisitar a
eliminação dos Dados Pessoais até então tratados.

Através do nosso e-mail de contato contato@growplus.com.br, com identificação do
assunto “Direitos LGPD” e com informações minimamente necessárias para que
possamos identificar que você é quem informa ser, bem como para que possamos
analisar se temos informações pessoais suas cadastradas ou armazenadas em nosso
banco de dados, você poderá realizar as solicitações e exercer os direitos vinculados
aos Dados Pessoais. Portanto, pedimos para que você se identifique com seu nome
completo e o e-mail de cadastro.
Caso o Usuário deseje excluir ou alterar seu cadastro e informações constantes na
GROW+, basta solicitar pelo e-mail e terá seus dados apagados de nossos sistemas
e servidores em até 48hs úteis, quando enviaremos um último e-mail informando
sobre a exclusão de tais informações. Em caso de exclusão, no entanto, também será
removido o cadastro do Usuário do GROW+, que não conseguirá mais acessá-la,
inclusive no que diz respeito aos cursos por ele adquiridos.
Em algumas situações, notadamente quando a base legal para o tratamento de dados
pessoais não for o consentimento, ou quando a GROW+ for obrigada, por lei ou para
cumprimento regulatório, e demais situações previstas no artigo 16 da LGPD, poderá
não ser possível a exclusão e eliminação dos Dados Pessoais dos Usuários de nossa
base de dados.
Sempre que você nos informar que está revogando o consentimento outrora
concedido, informaremos sobre as possíveis consequências ou prejuízos na
prestação de nossos serviços e/ou uso da plataforma.
A GROW+ envidará os melhores esforços para atender a todos os pedidos de
exclusão, no menor espaço de tempo possível.
7. LINKS EXTERNOS
Os sites da GROW+ e/ou do Galileu poderão ter acesso a links para outros websites
externos cujos conteúdos e políticas de privacidade não são de responsabilidade da
GROW+, nem de seus administradores. Assim, recomendamos que, ao ser
redirecionado para websites externos, o Usuário consulte sempre as respectivas
políticas de privacidade antes de fornecer seus dados ou informações.
A GROW+ não se responsabiliza pelos conteúdos disponíveis em websites de outras
empresas ou associados ao site da GROW+ por meio de links ou outras formas de
divulgação e acesso.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao usar o site da GROW+ e/ou do Galileu o Usuário automaticamente manifesta sua
concordância com todos os nossos Termos de Uso e condições da nossa Política de
Privacidade.
Caso reste alguma dúvida entre em contato conosco antes de utilizar o Galileu, pelo
e-mail contato@growplus.com.br, com nome “LGPD” ou “Política de Privacidade
Galileu” para que possamos identificar o assunto.

9. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A GROW+ reserva-se o direito de modificar a qualquer momento, por quaisquer
motivos, de forma unilateral, esta Política de Privacidade.
A última versão da Política estará sempre disponível no site e na Plataforma.
Recomendamos que os Usuários acessem, de tempos em tempos, a Política – cuja
versão atualizada estará disponível na Plataforma e no site - para estarem cientes
dos termos e das operação com Dados Pessoais por nós realizada.

