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1. Introdução
A sim;paul é uma corretora de câmbio e valores mobiliários, devidamente registrada perante
o Banco Central do Brasil e membro da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, além de seguir as regras
de diversos outros órgãos reguladores e autorreguladores, tais como Comissão de Valores
Mobiliários, Conselho Monetário Nacional e, Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais.
O nosso site tem como objetivos principais apresentar a sim;paul aos nossos Clientes e
Colaboradores, divulgar informações sobre o mercado financeiro, além de oferecer um
ambiente seguro e transparente para operações no mercado financeiro.
Abaixo explicamos a nossa Política de Privacidade para que os usuários possam estar
cientes de como utilizaremos as informações que trafegam em nosso website e aplicativo
(“Plataformas”).

2. Armazenamento e uso das informações
As únicas áreas da nossa Plataforma que utilizam coleta de informações pessoais são as
áreas de cadastro, no momento em que o Cliente insere seus dados para abertura da sua
conta na sim;paul e a área de operações, que faz o registro das transações financeiras do
Cliente.
A ficha cadastral preenchida corretamente e aprovada pelos parâmetros da sim;paul
possibilita a abertura da conta e utilização do sistema home broker.
O endereço de IP dos Clientes é coletado pelo servidor e utilizado apenas para fins de análise
e balanço de visitas.
A sim;paul se reserva o direito de enviar correspondências eletrônicas, com material sobre
o mercado financeiro ou da própria sim;paul aos Clientes cadastrados na Plataforma. Em
todos os nossos boletins eletrônicos existe a opção de cancelamento imediato.
A sim;paul se compromete com o total sigilo das informações armazenadas, as quais só
serão divulgadas quando exigido por lei ou a pedido das autoridades governamentais.
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3. Divulgação das informações
Dois tipos de informações trafegam pela Plataforma sim;paul:
•

Informações abertas: material informativo (colunas, reportagens, cotações etc.)
atualizados constantemente. Nosso comprometimento com esta informação é levar a
informação precisa para facilitar os investimentos de nossos Clientes; e,

•

Informação restrita: divulgada em ambiente HTTPS. Estas informações constituem
dados particulares da conta de cada Cliente, protegidas por criptografia e
asseguradas com o selo da Thawte Inc. (reconhecido por todos os navegadores).
Estes dados só podem ser acessados com senha particular e serão visualizados
apenas pelos Colaboradores da sim;paul e pelo usuário que estiver conectado a sua
conta (exceto quando exigido por lei ou a pedido das autoridades governamentais).

4. Uso de cookies
A sim;paul utiliza Cookies em sua Plataforma. Cookies são arquivos de internet que
possibilitam o rastreamento de informações deixadas pelo Cliente. Estas informações
servem para manter os padrões selecionados pelo Cliente, agilizando a navegação pela
Plataforma. Não é possível ler Cookies de outros sites. Se você desabilitar o uso de Cookies
em seu navegador, a Plataforma poderá apresentar alguma perda de padrão, mas nunca a
perda de informações de sua conta.

5. Procedimentos de segurança
Todas as informações pessoais referentes a home broker trafegam em ambiente HTTPS,
utilizando o protocolo de segurança SSL. O ambiente do sistema de home broker da
sim;paul é hospedado dentro de um ambiente seguro e protegido por firewall.

Esta Política de Privacidade pertence à Solidus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 68.757.681/0001-70.
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