POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Política de privacidade do usuário (em vigor a partir de 15 de maio de 2019)

A REDE MORAR LTDA. (“Credimorar”) inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.454.060/000123, estabelece os princípios básicos da Política de Privacidade On-Line (doravante
"Política de Privacidade") adotada em relação à recepção, armazenamento, utilização,
tratamento e proteção das informações pessoais disponibilizadas pelos usuários, para
acesso e uso dos nossos serviços pelo Site e/ou Aplicativo, destinados a pesquisas e
simulações de financiamento de imóveis.
Para fins desta Política de Privacidade, entende-se por informações pessoais básicas
qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável, tais como: o
nome completo do usuário ou nome comercial, endereço eletrônico ou número de
telefone.
A Credimorar zela pela privacidade e proteção dos dados pessoais de seus clientes e
visitantes, mantendo assim a relação de confiança, respeito e transparência construída
junto a seu público.
As informações solicitadas aos usuários são as mínimas necessárias para a simulação
do financiamento e para retorno da solicitação de consultoria, sendo usadas
exclusivamente para a finalidade indicada no ponto de coleta. Quando necessário, ficam
armazenadas em nossa base de dados, em ambiente seguro.
Ao fornecer seus dados pessoais para simular um financiamento ou solicitar retorno dos
nossos consultores de financiamento ou da central de atendimento, o usuário aceita
essa política e concorda com a forma como protegemos as suas informações,
concordando com o compartilhamento dos seus dados com a nossa equipe de
atendimento dos produtos da empresa, com instituições que podem ser adquiridas ou
fundidas com a companhia e com autoridades policiais ou oficiais do governo mediante
intimação, procedimento legal, investigação policial ou decisão da justiça.
O usuário fica ciente de que podemos receber e registrar automaticamente em nossos
servidores as informações sobre o navegador ou dispositivo, incluindo o endereço IP,
atributos de software e hardware, identificadores de dispositivos móveis, informação
sobre uso de aplicativo, e outras informações de dispositivo e sistema.
No intuito de oferecer a melhor experiência durante a navegação do usuário em nosso
site e também na internet, podemos usar cookies e coletar, tratar, armazenar e/ou
compartilhar – na forma desta Política - informações pessoais e de navegação, para:
•

Garantir maior segurança durante a navegação;

•
Aperfeiçoar a usabilidade, experiência e interatividade na utilização do nosso site
e aplicativo, e-mails e durante a navegação na internet;
•
Fazer ofertas e/ou prestar informações mais assertivas e relevantes às
necessidades e interesses do usuário;
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•
Buscar maior eficiência em relação à frequência e continuidade da nossa
comunicação com o usuário;
•

Responder dúvidas e solicitações dos usuários;

•
Realizar pesquisas de comunicação e marketing de relacionamento, para
melhorar nossos produtos e serviços, bem como apuração de estatísticas em geral;
•
Lembramos que o usuário pode, a qualquer momento, ativar no seu navegador
mecanismos para informá-lo quando os mesmos estiverem acionados ou, ainda, para
impedir que sejam.
Em nenhuma circunstância, tais informações serão vendidas ou compartilhadas com
terceiros, respeitadas as exceções contidas nessa Política, reservando-nos o direito de
destruí-las após sua utilização.
Esta política pode ser alterada quando houver necessidade e sempre será
disponibilizada no site, entrando em vigor na data em que for publicada, cabendo ao
usuário verificar a versão mais atual no momento da sua utilização. Ao continuar
utilizando nossos serviços, o usuário confirma sua aceitação a quaisquer atualizações
a esta Política.
Ressaltamos que eventuais serviços disponibilizados pela Credimorar estarão
automaticamente sujeitos à Política de Privacidade vigente à época de sua utilização,
razão pela qual recomendamos a leitura periódica desta Política de Privacidade.
Por fim, a Política restringe-se ao site relacionado, não abrangendo as políticas e
normas de sites de parceiros ou terceiros que indiquem o site da Credimorar em
ambiente externo.
Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos na presente Política de
Privacidade será solucionada de acordo com a lei brasileira, sendo competente o foro
da cidade de Belo Horizonte/MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
Fica claro, ainda, que utilização de serviços e as ordens comandadas fora do território
brasileiro, ou ainda as decorrentes de operações iniciadas no exterior podem estar
sujeitas também à legislação e jurisdição das autoridades dos países onde forem
comandadas ou iniciadas.

2

