
Política de privacidade 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Os dados pessoais dos usuários do website Bolsa de Imóveis são tratados em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei nº 13.709/18) 

e considera o interesse do usuário, a finalidade para a coleta dos dados e o tempo para o 

tratamento. Nesse sentido, os dados pessoais são utilizados pela Bolsa de Imóveis para: 

O envio de e-mails informativos, mediante interesse e consentimento do usuário titular, 

pelo tempo de atividade da Bolsa de Imóveis; 

A identificação e comunicação dos usuários que utilizam o formulário de contato, 

mediante interesse e o consentimento do usuário titular, pelo tempo de atividade da 

Bolsa de Imóveis; 

O uso de cookies, cuja base legal e tempo de tratamento está sendo revisado para fins de 

conformidade. 

Os dados coletados também serão tratados para atender interesses legítimos da Bolsa de 

Imóveis. 

O usuário poderá acessar, corrigir, atualizar e eliminar seus dados pessoais, assim como 

revogar o consentimento para o uso (tratamento), a qualquer tempo, acessando o 

formulário de contato e enviando o seu pedido. A segurança e a confidencialidade dos 

dados são de extrema importância para a Bolsa de Imóveis, que preza pela segurança 

das informações e busca melhorias por meio de novas tecnologias e o treinamento de 

todos os envolvidos nas atividades. A Bolsa de Imóveis reserva-se o direito alterar estas 

informações sem aviso prévio, conforme a lei e regulamentação vigente, e permanece 

em constante aprimoramento da governança em privacidade e proteção dedados. Deste 

modo, recomendamos que consulte a nossa política com regularidade, de forma a estar 

sempre atualizado. 

SEÇÃO 1 – O QUE FAREMOS COM ESTA INFORMAÇÃO? 

Quando você acessa nosso site, também recebemos automaticamente o protocolo de 

internet do seu computador, endereço de IP, a fim de obter informações que nos ajudam 

a aprender sobre seu navegador e sistema operacional. 

E-mail Marketing será realizado apenas caso você permita. Nestes e-mails você poderá 

receber notícia sobre nosso site, novos produtos e/ou serviços e outras atualizações. 

SEÇÃO 2 – CONSENTIMENTO 

Como vocês obtêm meu consentimento? 

Se pedimos por suas informações pessoais por uma razão secundária, como marketing, 

vamos lhe pedir diretamente por seu consentimento, ou lhe fornecer a oportunidade de 

dizer não. 

E caso você queira retirar seu consentimento, como proceder? 



Se após você nos fornecer seus dados, você mudar de ideia, você pode retirar o seu 

consentimento para que possamos entrar em contato, para a coleção de dados contínua, 

uso ou divulgação de suas informações, a qualquer momento, entrando em contato 

conosco em bolsa@bolsadeimoveis.com.br 

SEÇÃO 3 – DIVULGAÇÃO 

Podemos divulgar suas informações pessoais caso sejamos obrigados pela lei para fazê-

lo ou se você violar nossos Termos de Serviço. 

SEÇÃO 4 – SEGURANÇA 

Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as 

melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não serão perdidas 

inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. 

SEÇÃO 5 – ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, 

então por favor, revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito 

imediatamente após sua publicação no site. Se fizermos alterações de materiais para 

essa política, iremos notificá-lo aqui que eles foram atualizados, para que você tenha 

ciência sobre quais informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, 

se alguma, usamos e/ou divulgamos elas. 

  
 


