
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

Sua PRIVACIDADE é nossa PRIORIDADE! 
Esta Política se aplica a todas as empresas da AGILITTY CONSULTORIA. 

 
 
Compromisso com a Proteção e Privacidade de Dados  
 
Para os fins do presente Compromisso, considera-se AGILITTY CONSULTORIA a empresa  
Agilitty Welness Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.269.480.0001/00, com sede na 
Rua Doutor Rubens Gomes Bueno 691, 18° andar, sala 185 – Torre Alpha, Várzea de Baixo 
– São Paulo, CEP – 04730-000 e a empresa AGILITTY LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 05.003.783.0001/80 com sede na Rua Dona Okura Fujiwara, 81 – Vila Lageado – São 
Paulo , CEP 05340-070. 
 

1. Objetivo: 
 
Esta Política de Privacidade tem como objetivo demonstrar o compromisso da AGILITTY 
CONSULTORIA com a proteção e privacidade dos dados pessoais coletados de 
seus USUÁRIOS, esclarecendo aos interessados acerca dos tipos de dados que são 
coletados, os motivos da coleta, seu armazenamento e a forma como poderão acessar, 
atualizar, gerenciar ou excluir suas informações, em conformidade com a Lei 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 

2. Dados Coletados: 
 
Os dados pessoais são coletados quando o USUÁRIO insere ou se submete 
voluntariamente a acessar e interagir com as funcionalidades disponibilizadas neste site 
e nos aplicativos (MY COACH e MY HEALTH) disponibilizados pela AGILITTY 
CONSULTORIA. 
 
Para utilização do MY COACH (via aplicativo ou via web), são coletados: nome, CPF ou 
número funcional, empresa, unidade, peso, altura, circunferências corporais, gênero, 
frequência de treino, anamnese com hábitos de saúde, histórico de saúde, pontos de 
incômodo de dor. 
 
Para utilização MY COACH (presencial), são coletados: nome, CPF ou número funcional, 
empresa, unidade, peso, altura, % de gordura, % massa magra, hidratação, circunferência 
abdominal, gênero, frequência de treino. 
 



Para utilização do MY HEALTH com anamnese completa (via app ou web), são coletados: 
Nome, CPF ou número funcional, empresa, unidade, setor, função, gênero, anamnese 
com hábitos de saúde, histórico de saúde, pontos de incômodo de dor. 
 
Para utilização do MY HEALTH com anamnese parcial (via app ou web), são coletados: 
Nome, CPF ou número funcional, empresa, unidade, setor, função, gênero, pontos de 
incômodo de dor. 
 
Para utilização do MY HEALTH sem anamnese (via app ou web), são coletados: Nome, 
CPF ou número funcional, empresa, unidade, setor, função, gênero. 
 

3. Finalidade da Coleta: 
 
Os dados do USUÁRIO como: nome, CPF ou número funcional, empresa, unidade, setor, 
função, são coletados para sua precisa identificação em cada uma das modalidades de 
serviços oferecidos pela AGILITTY CONSULTORIA, assim como identificação em relação a 
empresa em que trabalha que tenha firmado contrato de prestação de serviços com a 
AGILITTY CONSULTORIA. 
 
Os dados do USUÁRIO como: peso, altura, circunferências corporais, gênero, frequência 
de treino, anamnese com hábitos de saúde, histórico de saúde, pontos de incômodo de 
dor, são coletados para o direcionamento de uma melhor prestação de serviço aplicável 
a necessidade física de cada USUÁRIO de forma personalizada. 
 
E ainda, importante esclarecer também que, quando a AGILITTY CONSULTORIA utiliza os 
dados de um USUÁRIO, o faz com respaldo no consentimento do usuário e/ou conforme 
necessário para fornecer os serviços que o USUÁRIO manifesta interesse em utilizar, 
cumprir suas obrigações contratuais e legais, proteger a segurança de seus sistemas e de 
seus clientes ou atender a outros interesses legítimos próprios ou de terceiros, com 
objetivo de melhoria constante e que sejam relevantes a sua atividade. 
 

4. Armazenamento e Retenção dos Dados: 
 
Os dados pessoais coletados de cada USUÁRIO pela AGILITTY CONSULTORIA serão 
armazenados em ambiente seguro e controlado, que utilizem medidas de segurança 
razoáveis para prevenir acesso não autorizado.  
 
Serão os dados mantidos na base de dados da AGILITTY CONSULTORIA, de acordo com 
as leis aplicáveis ou regulamentos aplicáveis a atividade desenvolvida e a base legal que 
legitima a utilização de cada um deles, pelo prazo necessário para satisfazer as finalidades 
para as quais os dados foram coletados. 
 
Caso haja solicitação do USUÁRIO, os dados poderão ser excluídos antes desse prazo, no 
entanto, pode ocorrer de os dados precisarem ser mantidos por período superior, em 
decorrência de base legal que autorize seu tratamento. Findo o prazo e a necessidade 
legal, serão excluídos com uso de métodos de descarte seguro ou utilizados de forma 
anonimizada para fins estatísticos. 



 
5. Compartilhamento dos Dados: 

 
Os dados coletados e as atividades registradas também poderão ser compartilhados: 

• Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, 
sempre que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem 
judicial. 

• Internamente, por funcionários e prestadores de serviço da AGILITTY 
CONSULTORIA devidamente autorizados, respeitando os princípios de 
proporcionalidade e necessidade e desde que seja indispensável para a prestação 
de serviço correspondente a tal compartilhamento, além do compromisso de 
confidencialidade e preservação da privacidade nos termos desta Política de 
Privacidade. 
 

6. Direitos do Titular de Dados (USUÁRIO): 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, elenca os seguintes direitos dos titulares de 
dados: confirmação, acesso, correção, revogação, oposição, revisão de decisões 
automatizadas e portabilidade, os quais serão exercidos de forma gratuita e facilitada 
pela AGILITTY CONSULTORIA. 
 
A qualquer momento o USUÁRIO poderá exercer seus direitos, desde que, não exista uma 
base legal especifica que fundamente em contrário. 
 

7. Encarregado de Proteção de Dados (DPO): 
 
Em caso de dúvidas, sugestões ou para o exercício de qualquer dos direitos do USUÁRIO 
previstos no item 5 desta política, o contato poderá ser feito diretamente ao encarregado 
de dados (DPO):  
MARCELO TOSHIO KOBA, através do e-mail marcelo.koba@agilittyconsultoria.com.br. 
 

8. Cookies ou Dados de Navegação: 
 
Os cookies referem-se a arquivos de texto enviados pela plataforma ao computador do 
usuário, onde ficam armazenadas informações relacionadas à, por exemplo, navegação 
no site, local e horário de acesso etc. Isso ocorre para que o servidor da plataforma possa 
lê-las posteriormente a fim de facilitar e personalizar os serviços da plataforma. 
 
O cookie persistente permanece no disco rígido do usuário depois que o navegador é 
fechado e será usado pelo navegador em visitas subsequentes ao site. Eles podem ser 
removidos seguindo as instruções do seu navegador.  
 
O cookie de sessão é temporário e desaparece depois que o navegador é fechado. É 
possível redefinir seu navegador da web para recusar todos os cookies, porém alguns 
recursos da plataforma podem não funcionar corretamente se a capacidade de aceitar 
cookies estiver desabilitada. 
 

mailto:marcelo.koba@agilittyconsultoria.com.br


9. Considerações Gerais: 
 
Todas as tecnologias utilizadas pela AGILITTY CONSULTORIA respeitarão sempre a 
legislação vigente e os termos desta Política de Privacidade. 
 
Caso empresas terceirizadas realizem o processamento de quaisquer dados de um 
USUÁRIO, as mesmas deverão respeitar as condições aqui estipuladas e as normas de 
Segurança da Informação utilizadas pela AGILITTY CONSULTORIA, obrigatoriamente. 
 
O consentimento que o USUÁRIO fornece para as finalidades de uso dos dados é coletado 
de forma individual, clara, específica e legítima. 
Ocorrendo atualizações neste documento e que demandem nova coleta de 
consentimento, o USUÁRIO será notificado para esta finalidade. 
 
O USUÁRIO é corresponsável pelo sigilo de seus dados pessoais. O compartilhamento de 
senhas e dados de acesso viola esta Política de Privacidade. Não serão enviados e-mails 
solicitando que o USUÁRIO encaminhe seu login e senha. 
 
O teor desta Política de Privacidade poderá sofrer alteração a qualquer momento, 
conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de 
disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo 
ao USUÁRIO verificá-la sempre que efetuar o acesso neste site ou nos aplicativos 
disponibilizados pela AGILITTY CONSULTORIA. 
 

10. Controle do documento: 
 

• Última Revisão em 17 de agosto de 2021. 

• Última Atualização em 17 de agosto de 2021. 


