
DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS DO ALISTO. 

 

1. Objetivo.  

1.1. O Alisto tem como meta fornecer a melhor experiência em atendimento aos 

nossos usuários (organizadores/promotores de eventos e adquirentes de ingressos 

ou serviços), e isto abrange, também, a proteção de seus dados.   

1.2. Deste modo, aqui será explicado, de maneira clara, a razão de seus dados 

serem coletados, bem como serão tratados por nós, do Alisto, sempre primando 

pela maior segurança e proteção possível, seja quanto a dados físicos ou digitais. 

 

2. Dados que serão coletados de você.  

2.1. Primeiramente, importante esclarecer que dados são quaisquer tipos de 

informações que se referem a você, usuário que, de qualquer modo, possam te 

identificar. 

2.2. Serão coletados os seguintes dados destinados a permitir que você usufrua de 

todas as funcionalidades de nossa plataforma: nome completo, e-mail, endereço 

completo, Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF e dados para pagamento. 

2.3. Não obstante aos dados acima mencionados, poderão ser exigidos outros 

dados pessoais para complementação do cadastro, ficando o usuário ciente desta 

possibilidade.  

2.4. Alguns dados são opcionais e outros obrigatórios, caso o usuário queira 

utilizar a plataforma de maneira completa. 

 

3. Como seus dados serão utilizados por nós do Alisto. 



3.1. Os dados pessoais mencionados no item 2.2., são utilizados para identificá-lo 

em nossa plataforma, de modo que sua experiência fique completamente 

individualizada. 

3.2. Os meios de contato disponibilizados na plataforma do Alisto servem para 

entrarmos em contato com você, caso seja necessário, informar sobre eventuais 

promoções realizadas bem como para questões relacionadas ao seu uso em nossa 

plataforma. 

3.3. Os dados para pagamento e os que te individualizam, são necessários para que 

haja a correta emissão de ingressos e processamento de pagamentos de valores. 

3.4. Nos casos em que você, usuário, faça o login por outro meio de acesso que 

não o do Alisto, nos limitamos a usar as informações de perfil público àquelas 

necessárias para a criação de sua conta na plataforma, capazes de identificá-lo e 

autenticá-lo. 

3.5. O usuário concorda que o Alisto, caso seja necessário, comunique ou 

compartilhe seus dados, com outros sites/plataformas virtuais e com os 

organizadores/promotores dos eventos, para o bom cumprimento das disposições 

previstas nos Termos de Usos e Condições.  

 

4. Dados Pessoais que são coletados automaticamente. 

4.1. Ao navegar em nosso site, alguns dados são coletados automaticamente, para 

que seja sua experiência completamente individualizada. São eles: Cookies e 

eventuais informações sobre localização do usuário, a fim de que se possibilite 

saber quais são suas preferências e quais eventos estão mais próximos de você. 

 

5. Da proteção e segurança de seus dados pessoais. 



5.1. O Alisto utiliza métodos eficazes de proteção e segurança de seus dados, de 

modo que está comprometida em manter os níveis técnicos necessários em nossos 

sistemas, por meio de protocolos rígidos de segurança. 

5.2. Manteremos os seus dados pessoais, em ambiente seguro e controlado, 

enquanto durar a relação existente entre você e o Alisto e não houver pedido para 

que seus dados sejam excluídos, conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 

6. Dos direitos do usuário.  

6.1. Observando de maneira integral o que dispõe a lei 13.709/18, são seus direitos 

como usuário de nossa plataforma:  

• A confirmação do uso de seus dados;  

• Acesso aos dados;  

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

• Anonimização;  

• Bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto nesta Lei;  

• Portabilidade de compartilhar dados a outro fornecedor de serviço ou 

produto;  

• Eliminação dos dados pessoais tratados; 

• Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa;  

• Revogação do consentimento para o uso dos dados. 

 

7. Da exclusão dos seus dados no Alisto. 

7.1. O usuário poderá revogar, a qualquer momento, mediante manifestação 

expressa, o seu consentimento quanto a utilização de seus dados pela plataforma 



Alisto, nos termos do artigo 8º, parágrafo 5º, da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD). 

7.2. Ao ser solicitada a revogação de seus dados, o Alisto iniciará processo interno, 

gratuito e facilitado, para a exclusão de todos os dados fornecidos por você à 

plataforma.  

7.3. A solicitação expressa de revogação de seus dados deverá ser encaminhada 

por e-mail a contato@alisto.com.br.  

7.4. O Alisto procederá à exclusão de todos os dados fornecidos pelo usuário à 

plataforma e o notificará quando da conclusão do processo.  

 

8. Do consentimento. 

8.1. Ao utilizar nossa plataforma, você consentirá expressamente com os termos 

dessa política de privacidade, de modo que consente que sejam utilizados seus 

dados pessoais para os fins acima expostos. 

8.2. Quaisquer outras informações e solicitações referentes a seus dados, deve ser 

entrado em contato em nosso canal de atendimento: contato@alisto.com.br. 

 

 

 

 

 


