Bem-vindo(a) ao Aviso de Privacidade do UNICO CHECK

Se você está aqui, significa que a empresa que você escolheu para fazer uma transação nos
contratou para garantir que a sua identidade seja preservada e a privacidade dos seus dados
seja respeitada.
Somos a UNICO, uma IDtech brasileira com soluções para simplificar a vida das pessoas por
meio de sua identidade digital. Buscamos identificar e conectar as pessoas com produtos e
serviços, de forma simples e confiável, devolvendo a elas o total controle sobre seus dados.
Sabemos que seus dados são importantes para você e de sua exclusiva titularidade, por isso
temos como valor inegociável o máximo respeito à privacidade de cada indivíduo e a todas as
decisões que você possa tomar em decorrência deste direito.

SEUS DADOS, SUAS REGRAS!

Ao longo deste Aviso de Privacidade, apresentaremos para você o que é a nossa ferramenta,
porque ela é utilizada, o que ela faz e como tratamos os seus dados pessoais. Além disso,
informaremos também quais são os seus direitos, como titular dos seus dados pessoais, e
como você poderá exercê-los aqui na Unico.
O que é o UNICO CHECK?
O Unico Check é a solução de reconhecimento facial da Unico, principal ferramenta de
autenticação e prevenção à fraude de identidade do país. Utilizamos uma moderna tecnologia
de Identificação Digital por meio do tratamento de seus dados pessoais, incluindo sua
Biometria Facial.
Por meio da empresa com a qual você está realizando uma transação (que pode ser um banco,
uma loja física ou online, entre outros), após você ser previamente cientificado a respeito, são
coletados sua foto, alguns dados cadastrais, dados de uso, de localização, de conexão e ainda,
informações do seu dispositivo, dependendo do caso, o quais serão enviados à Unico, para que,
de acordo com a leis e normas em vigor (incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD),
façamos o processo de autenticação biométrica com a finalidade de prevenir fraudes e agir em
favor da sua segurança. Portanto, o objetivo do nosso serviço é ajudar a empresa com a qual
você está realizando uma transação a ter certeza de que você é, de fato, o titular dos dados
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pessoais informados, evitando que alguém se passe por você.
Estas informações são armazenadas em nossa base de dados para garantir que somente você
possa utilizar seus dados pessoais para realizar esta ou futuras transações. Isso significa que,
quando você realiza uma transação com um de nossos clientes que utilizam o Unico Check solução de biometria facial para autenticação e validação de pessoas - nosso sistema auxilia
com uma resposta a esta empresa indicando se os dados coletados no momento da transação
correspondem ao real titular do documento.
A Biometria Facial é uma tecnologia que identifica os pontos biométricos de um rosto gerando
um hash matemático único (algoritmo) para cada indivíduo. Por isso, é importante dizer que o
Unico Check é um sistema automatizado que, de maneira alguma, considera sua etnia, cor,
orientação sexual, religiosa, política, social ou faz qualquer juízo de valor sobre você. Nosso
sistema é construído para comparar se a foto da sua face corresponde às fotos de faces
previamente coletadas em outras interações com você.
Como meus dados são coletados?
Coletamos seus dados pessoais de duas maneiras: (i) diretamente com você, quando você é
direcionado ao nosso sistema para concluir a autenticação em um processo que se iniciou na
empresa com quem você está transacionando ou (ii) a empresa com a qual você está
transacionando é quem vai coletar e nos enviar para que possamos finalizar a autenticação.
Importante destacar que em qualquer situação, visando garantir a transparência e te
informar corretamente sobre como seus dados pessoais são tratados, a empresa com
quem você está transacionando irá lhe cientificar sobre quais dados são coletados e
compartilhados com a Unico para o objetivo de prevenir fraudes e garantir a sua
segurança.
Caso você tenha sido direcionado ao nosso sistema após completar seu cadastro na empresa,
você terá acesso a este documento para que possa fazer sua leitura calmamente e também
poderá encontrá-lo no nosso site. Consideramos este momento muito importante, pois
queremos ter a certeza de que você se sente seguro conosco e que estamos sendo
transparentes com o uso dos seus dados pessoais. Por isso é importante reforçar que ao
prosseguir, você estará ciente dos termos aqui expostos e que daremos sequência no
tratamento de seus dados.
Lembrando que a empresa com quem você está transacionando nos informa os dados pessoais
que você inseriu no cadastro, e pediremos para que você tire uma selfie (foto do seu rosto por
meio da câmera frontal ou traseira do seu próprio aparelho celular ou de dispositivo eletrônico
específico fornecido pelos nossos clientes para a coleta). É importante que você ajuste seu
rosto conforme a orientação que aparecerá na tela do seu dispositivo.
Para a sua segurança e para termos ainda mais certeza de que ninguém tentou utilizar seus
dados indevidamente, além da sua foto e dados cadastrais inseridos no Unico Check,
poderemos receber fotos de seus documentos de identificação, como por exemplo, CNH, RG,
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CRM, entre outros. Além disso, quando você tira a foto do seu próprio dispositivo eletrônico,
poderemos coletar e armazenar, como informado anteriormente, alguns dados adicionais tais
como: data e hora que tirou a foto para efetivar seu cadastro no Unico Check, seu endereço IP,
localização geográfica (se você permitir que seja habilitada), sistema operacional do dispositivo
utilizado, navegador e suas respectivas versões, resolução de tela, modelo e número do
dispositivo, bem como código ID (IMEI) do dispositivo móvel (celular ou smartphone) pelo qual
você tirou sua foto, dentre outros.
O Unico Check poderá ainda, coletar e armazenar os dados provenientes de cookies, que são
pequenos arquivos que podem ou não ser adicionados no seu dispositivo e que permitem
armazenar e reconhecer mais dados da sua navegação.
Veja abaixo a explicação sobre os 03 tipos de cookies que podemos coletar e armazenar:
a) Cookies de Autenticação: são os responsáveis por reconhecer seus dados cadastrais
automaticamente. Quando você insere seus dados pessoais em vários sites, eles guardam
essas informações e nos próximos cadastros já lhe trazem essas informações preenchidas.
Isso permite que possamos entender quais informações cadastrais você insere
recorrentemente e identificarmos quando outra pessoa tenta se utilizar dessas informações.
b) Cookies de Segurança: são utilizados para ativar recursos de segurança, com a finalidade
de auxiliar o monitoramento e/ou detecção de atividades maliciosas, bem como de proteger
suas informações do acesso por terceiros não autorizados.
c) Cookies de Pesquisa, Análise e Desempenho: a finalidade deste tipo de cookie é ajudar a
entender o desempenho do Unico Check. Medir sua utilização, verificar os seus hábitos de
navegação, bem como a forma pela qual chegou no unico | check (por exemplo, por meio de um
determinado perfil de loja online).
Você poderá desabilitar os cookies nas opções de configuração do seu navegador. Contudo, ao
decidir pela proibição dos cookies, você deve estar ciente de que o Unico Check poderá não
desempenhar todas as suas funcionalidades.
Por fim, esclarecemos que, ainda que você esteja se cadastrando no Unico Check para uma
transação com alguma Instituição Financeira (como Bancos, Fintechs, Instituições de
Pagamento, etc), nenhum dado financeiro será coletado pelo nosso sistema.
Como meus dados são usados?
Depois que você tira sua foto, a armazenamos na base de dados do Unico Check junto de seus
dados cadastrais, informações de uso, de localização, de conexão, do seu dispositivo e
documentos informados por você ou pela empresa com quem você está transacionando, e
fazemos a comparação destes dados com os dados que foram previamente cadastrados na
nossa base, para que após este processo, o Unico Check possa indicar à empresa a veracidade
dessas informações através de um cálculo matemático, o que chamamos de Score de
Autenticação.
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É importante que você saiba que embora a Unico confronte a foto que você tira no momento da
transação com as que estão armazenadas na base de dados já existente, nenhum destes dados
são compartilhados com terceiros ou outras empresas que não aquela com a qual você está
transacionando ou com nossos prestadores de serviço, que garantem o regular
desenvolvimento das nossas atividades.
Outro uso possível do Unico Check se dá quando a empresa com quem você já tem
relacionamento precisa realizar um processo de autenticação, por exemplo, para liberar uma
transação financeira ou efetuar uma nova compra de maneira mais ágil e segura. Nesses casos,
também faremos a comparação dos seus dados com os dados que já foram previamente
inseridos na nossa base no momento do seu cadastro, e para esse processamento indicaremos
à empresa um percentual de convergência se aquela foto corresponde ou não à foto
previamente cadastrada.
Desta forma, uma vez inseridas na base de dados do Unico Check, as suas fotos e informações
terão a finalidade de (i) permitir às empresas usuárias do sistema a consulta de percentual de
convergência das informações por você apresentadas para fins de prevenção a fraudes e
crimes de falsa identidade, bem como, análise de inconsistências; (ii) desenvolver, manter e
aperfeiçoar os recursos e funcionalidades do Unico Check; (iii) permitir uma análise de
desempenho, medição da audiência, verificação dos seus hábitos de navegação; (iv) detecção
da forma pela qual chegaram no Unico Check; (iv) avaliação de estatísticas relacionadas ao
número de acessos e uso do Unico Check; (v) possibilidade de análises relacionadas à
segurança da informação, bem como seu
aperfeiçoamento e desenvolvimento; (vi)
aprimoramento da sua experiência de uso do Unico Check, e (vii) cumprimento de ordem legal
ou judicial, quando for o caso.
Para sua segurança, poderemos fazer consultas a informações que estejam publicamente
acessíveis para auxiliar no processo de prevenção à fraude, e reforçamos que toda operação e
interação realizada por você por meio do Unico Check serão devidamente gravadas e
armazenadas pelo prazo cabível.
Como meus dados pessoais são armazenados?
Seus dados pessoais poderão ser armazenados em servidores nacionais ou internacionais,
próprios ou contratados pela Unico, mas fique tranquilo, nós atendemos aos requisitos legais
necessários para qualquer tipo de processamento nesse sentido.
Quando meus dados pessoais poderão ser compartilhados?
A Unico não fornecerá seus dados pessoais para terceiros, exceto nas seguintes situações:
a) Se solicitado por determinação judicial ou outra determinação válida de autoridade
competente ou do governo brasileiro ou internacional;
b) Em razão de requisição que decorra de previsão em legislação nacional ou internacional; e
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c) Com prestadores de serviço da UNICO, visando o correto e regular desenvolvimento de suas
atividades.
Quais são os meus Direitos?
A Lei Geral de Proteção de Dados elenca uma série de Direitos a serem garantidos aos Titulares de
Dados. Apresentamos abaixo os principais:

Confirmação da existência de tratamento de dados;
●
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a lei;
●
Acesso aos dados pessoais;
●
Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
●
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
●
Eliminação dos dados (exceto nos tratamentos em que a lei dispensa o consentimento
do titular);
●
Revogação do consentimento nos termos da lei;
●
Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;
●
Oposição, caso discorde de um tratamento feito sem consentimento;
●
O titular tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador
perante a autoridade nacional.
●

Você poderá exercer os seus direitos a partir do nosso Portal de Privacidade, através do link:
https://privacidade.unico.io/
Posso excluir os meus dados pessoais?
Nós queremos que você se sinta seguro na Unico, e por isso, mesmo que a LGPD não exija,
você pode optar, a qualquer momento, por excluir seus dados pessoais armazenados em nossa
base, ficando ressalvada a guarda das informações e/ou dados cuja manutenção nos seja
imposta em razão de obrigações contratuais, legais e/ou regulatórias ou, ainda, cuja
manutenção seja necessária para cumprimento de ordem judicial, no âmbito de processos
judiciais e/ou administrativos e questionamento de terceiros decorrentes das atividades por
você desempenhadas no Unico Check. Basta acessar:
https://unico.io/privacidade-e-gestao-de-dados/
Como asseguramos suas informações?
Manter seus dados seguros é um dos pilares mais importantes para nós. É por isso que
dedicamos esforços na aplicação e manutenção de padrões internacionais de segurança da
informação, a fim
de preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e a
conformidade com a legislação brasileira.
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Nossos colaboradores estão comprometidos em melhorar continuamente os controles de
segurança, mantendo sua informação segura durante todo o fluxo de transmissão,
processamento e armazenamento. Além disto, eles estão sujeitos a rigorosas obrigações
contratuais de confidencialidade.
O UNICO CHECK é pago?
Não. O Unico Check é integralmente gratuito para você. Quem remunera nossos serviços são as
empresas que têm interesse em garantir aos seus clientes e consumidores que passem por
uma rigorosa ferramenta de autenticação por meio de sua biometria facial, de modo a
proporcionar a estas pessoas maior segurança de que seus dados e privacidade estão sendo
respeitados.
Quais são as suas responsabilidades?
Para a correta operação do Unico Check, é de sua responsabilidade a observância e
cumprimento de todas as especificações, instruções, padrões e requisitos técnicos que o Unico
Check lhe solicitar ao cadastrar seus dados e tirar a sua foto.
Além disso, você deve estar ciente de que cada indivíduo detém seus próprios dados pessoais.
Desta forma, você é responsável pela veracidade dos dados informados e reconhece que a
inconsistência desses poderá implicar na reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou
indiretos (inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outras pessoas, de
terceiros, inclusive direitos de sigilo e de personalidade), que sejam causados à Unico, a
qualquer outra pessoa, ou, ainda, a qualquer terceiro, inclusive em virtude do descumprimento
do disposto neste documento.
Em nenhuma hipótese, a Unico será responsável:
a. Caso você use indevidamente o Unico Check, ou informe qualquer dado equivocadamente;
b. Por falhas, impossibilidades técnicas ou indisponibilidades do sistema em virtude de mau
uso ou problemas técnicos nos dispositivos que você utilizar para acessar o Unico Check;
c. Pela decisão tomada pela empresa com a qual você está transacionando. O Unico Check é
apenas um dos insumos utilizados por ela para te identificar, não podendo ser a Unico
responsável por você conseguir realizar a compra ou usufruir do serviço que está buscando
contratar.
Desta forma, ao usar os nossos serviços, você declara estar ciente de que todos e quaisquer
conteúdos por você informados à Unico são de sua inteira responsabilidade.
Esse Aviso de Privacidade pode ser alterado?
Sim, este documento pode ser alterado a qualquer tempo. Entretanto, não alteraremos ou
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incluiremos qualquer disposição que exclua ou restrinja seus direitos, e sempre deixaremos à
sua disposição o Aviso e Privacidade com o texto atualizado, além de nosso atendimento
disponível em nosso site https://unico.io/.
Estaremos sempre prontos para lhe atender e tornar a sua experiência única.
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