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Política Privacidade 

 

É nossa política respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação que possamos coletar 
no site da Funchal Negócios, e outros sites próprios que possuímos e operamos.  A sua privacidade 
é importante para nós, e é fundamental explicarmos de forma clara e transparente, como, quando e 
onde coletamos, como tratamos, divulgamos, protegemos e armazenamos os dados dos titulares 
durante e após o seu relacionamento conosco. 

 

Finalidades 

Nós coletamos os dados para diferentes e específicas finalidades, tais como: aprimorar nossos 
serviços, comunicação com o titular, atualizações, alertas, mensagens; segurança, conformidade e 
prevenção de fraudes; para cumprimento de leis, solicitações legais e processos legais, cumprimento 
dos nossos termos e condições; acionar ou defender-se em ações judiciais. 

 

O que são dados pessoais e sensíveis 

são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, são dados 
pessoais aqueles que permitam identificar uma pessoa, tais como: nome, data de nascimento, número 
de identificação, dados de localização e outros. Os dados sensíveis requerem uma atenção especial 
pois além de tornar identificável o titular, apresenta detalhes íntimos como: saúde, biometria, política, 
religiosa, sexual entre outros. 

Não são considerados dados pessoais aqueles que foram anonimizados (dados anônimos), uma vez 
que após a realização deste processo, não é possível a identificação por qualquer meio. 

 

Quais e como os dados são coletados 

Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para fornecer um 
serviço. Fazemos por meios justos e legais, com o seu conhecimento e consentimento. Também 
informamos por que estamos coletando e como será usado.  

Basicamente temos duas formas de coletar os dados:  

1) são fornecidos diretamente pelo titular, que ocorre quando você preenche os formulários 
contidos em nosso site, ou  

2) quando você adquire um de nossos serviços. 

Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o serviço solicitado. 
Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios tecnicamente disponíveis para evitar 
perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados.  

Dados coletados em nosso site, fornecidos pelo titular para atendermos o legítimo interesse: 

Fale Conosco 

o Assunto 
o Administradora/Banco 
o Nome 
o CPF/CNPJ 
o Fone 
o E-mail 
o Anexo 

• Identificação assertiva 

• Identificação assertiva 

• Informações para contato 

• Informações para contato 

• Informações para contato 

• Informações adicionais 
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Trabalhe Conosco 

o Anexo • Legítimo interesse 

 

Fazer um Acordo 

o Administradora 
o CPF/CNPJ 

• Informações para contato 

• Informações para contato  

 

Segunda via do Boleto 

o Administradora 
o CPF/CNPJ 
o Vencimento 
o Valor 
o E-mail 

• Identificação assertiva 

• Identificação assertiva 

• Informações comerciais 

• Informações comerciais 

• Informações para contato 

 

Me Contate 

o Assunto 
o Administradora 
o Nome 
o CPF/CNPJ 
o Fone 
o E-mail 
o Anexo 

• Identificação assertiva 

• Identificação assertiva 

• Identificação assertiva  

• Identificação assertiva  

• Informações para contato 

• Informações para contato 

• Informações adicionais 

 

Outros Assuntos 

o Assunto 
o Nome 
o CPF/CNPJ 
o Fone 
o E-mail 
o Anexo 

• Identificação assertiva 

• Informações para contato 

• Informações para contato 

• Informações para contato 

• Informações para contato 

• Informações adicionais 

 

Fale com o Presidente 

o Nome 
o CPF/CNPJ 
o E-mail 
o Telefone 

o Informações para contato 
o Informações para contato 
o Informações para contato 
o Informações para contato 

 

Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não 
possamos fornecer alguns dos serviços desejados. 
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Armazenamento 

Os dados coletados são armazenados em nossa base de dados criptografada e em ambiente seguro. 

 

Compartilhamento 

Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto 
quando exigido por lei, ou requisição ou ordem judicial. 

 

Links externos 

Em nosso site poderão conter alguns links e plug-ins de terceiros. Ao clicar nestes links, você será 
redirecionado e poderá decidir se terceiros coletem ou compartilhem dados sobre você. Importante 
observar que estes sites, de terceiros, possuem políticas próprias de privacidade, sob as quais não 
temos qualquer tipo de controle. Portanto, não possuímos qualquer responsabilidade ou obrigação 
quanto a eles. Além disso, recomendamos que ao acessar estes sites, leia a política de privacidade do 
respectivo site.  

 

O que são cookies? 

Como é prática em sites profissionais, este utiliza cookies, que são pequenos arquivos baixados no seu 
computador, para melhorar sua experiência. 

 

Tipo de cookie 

Analíticos: os cookies analíticos são aqueles que possibilitam a coleta e análise de dados estatísticos, 
permitindo verificar quais páginas foram acessadas, quantas vezes foram acessadas, visando melhorar 
o desempenho e funcionamento. 

 

Nosso site não faz coleta automática de cookies, desta forma, caso desejar uma melhor e completa 
experiência em nosso site, sugerimos que você autorize todos os cookies. 

Caso você opte por não autorizar determinados cookies, algumas funcionalidades do site podem não 
funcionar corretamente. 

 

Política 

Esta política de privacidade poderá ser alterada a qualquer momento, razão pela qual é fundamental a 
revisão regular por parte do titular. 

 

Contato sobre Privacidade dos Dados 

E-mail: dpo@funchalnegocios.com.br 

 


