POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS – LGPD

Privacidade

e

segurança

são

prioridades

para

COLI

ADMINISTRADORA

E

INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 19.082.049/0001-69 por seus representantes legais, nos comprometemos
com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos usuários/clientes. Por isso,
esta presente Política de Privacidade estabelece como é feita a coleta, uso, armazenamento e
para qual finalidade está sendo utilizado o dado pessoal.
Para a coleta dos dados utilizamos alguns dados pessoais que pertencem àqueles que
utilizam nosso site e/ou redes sociais. Ao utilizar nossos serviços, você entende que
coletaremos e usaremos suas informações pessoais nas formas descritas nesta Política, sob
as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), e as demais
normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis, sempre priorizando pelo sigilo e
privacidade dos dados fornecidos pelo(a) usuário(a) e coletado(s) por nós.

1. Quem deve utilizar nosso site e redes sociais?
O site e as redes sociais são voltados para pessoas maiores de 18 (dezoito) anos de idade e
plenamente apta para os atos da vida civil, além de empresas devidamente registradas
nos órgãos pertinentes.
2.

Quais dados pessoais coletamos e para qual finalidade?

Tanto o site quanto as redes sociais coleta(m) e utiliza(m) alguns dados pessoais
fornecido(s) pelo(s) usuário(s), de forma a viabilizar o contato e aprimorar a experiência
de uso, os quais são: nome, endereço, telefone, e-mail e declarações prestadas a título de
simulação de financiamento, cuja finalidade do uso é para estabelecer um contato com o
interessado em

produto(s)

comercializado(s)

pela

Coli

e

empresas

coligadas

(empreendimentos), a fim de que o usuário/cliente receba as informações necessárias.
Além disso, através dos dados fornecidos pela pessoa interessada, a COLI conseguirá
manter uma melhor comunicação com o(s) usuário(s), visto que os dados fornecidos
ficaram registrados na base de contato, possibilitando demonstrar outras novidades de
interesse do usuário cadastrado.
3. Compartilhamento de dados pessoais com terceiros.

A COLI não compartilha os dados pessoais com terceiros, esclarecendo que são de uso
exclusivo da empresa e das empresas coligadas (empreendimentos). No entanto, é
possível que o façamos para cumprir alguma determinação legal ou regulatória, ou
ainda, para cumprir alguma ordem expedida por autoridade pública tão somente.
4. Por quanto tempo seus dados pessoais serão armazenados.
Os dados pessoais coletados serão armazenados e utilizados por período de tempo
necessário para atingir as finalidades elencadas neste documento. Findado o período de
armazenamento dos dados pessoais, estes serão excluídos de nossas bases de dados ou
anonimizados, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas no artigo 16 da Lei Geral de
Proteção de Dados.
5. Medidas de segurança no tratamento de dados pessoais.
Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas gerenciais
orientadas para a proteção da sua privacidade.
Comprometemos em adotar as melhores posturas para evitar incidentes de segurança.
Contudo, é necessário destacar que nenhuma página virtual é inteiramente segura e livre
de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança, problemas
de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos de hackers, ou
também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio usuário/cliente.
Em caso de incidentes de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para você ou
qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com o artigo 7 e
seguintes e artigo 43 da Lei Geral de Proteção de Dados.
6. Alteração desta Política de Privacidade
A presente versão desta Política de Privacidade de Dados foi atualizada em: 16/07/2021.
Reservamos o direito de modificar, a qualquer momento, principalmente em função da
adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em âmbito legislativo.
Recomendamos que você a revise com frequência.
7. Como analisar e fazer mudanças nas suas informações.
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade de Dados ou sobre
os dados pessoais que tratamos, bem como para análise ou alterações nos dados
informados, entre em contato por algum dos canais mencionados a seguir:
E-mail: talita@coliimoveis.com.br

Endereço postal: http://coliimoveis.com.br/

