
Política de Privacidade ou Termo de Uso

A Política de Privacidade ou Termo de Uso demonstra ao cliente como seus dados pessoais serão tratados
de acordo à aplicação da Lei de Proteção de Dados – LGPD, garantindo que os dados utilizados não se
tornem públicos e sejam utilizados somente para fins específicos autorizados por ele.

A Sete  Consultoria  Imobiliária  se  preocupa  em  zelar  pela  privacidade,  proteção  e  segurança  das
informações fornecidas  pelos nossos clientes,  fornecendo  transparência e informações claras sobre as
atividades de processamento de dados pessoais. 

Armazenamos, usamos e tratamos os dados coletados através de nossos sites, portais imobiliários e redes
sociais da seguinte maneira:

-  As  informações  e  dados  pessoais  solicitados  serão  utilizados  somente  após  conhecimento  e
consentimento para finalidade contratada seja ela  para o processo de aquisição de imóvel, locação de
imóvel, comercialização de imóvel, conduzido pela Sete Consultoria Imobiliária LTDA.;

- As informações e dados fornecidos de clientes Pessoa Física ou Jurídica, terão seus dados armazenados
e protegidos, apenas durante período necessário para as finalidades contratadas;

- O cliente titular dos dados poderá solicitar acesso aos seus dados pessoais e ou informações, solicitar
alteração  ou  solicitar  cancelamento,  a  qualquer  momento,  através  do  nosso  e-mail:
contato@seteci.com.br;

-  Não compartilhamos informações com terceiros ou publicamente,  somente se exigido por Lei.  Não
permitimos que informações e dados pessoais sejam transmitidos para terceiros não autorizados;

-  Em  atendimento  aos  requisitos  da  Lei  nº  13.709/18  (Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados),   a  Sete
Consultoria  Imobiliária  e  corretores  associados  estão  cientes  e  de  acordo  em  não  divulgar,  copiar,
modificar, tornar público ou encaminhar dados pessoais de clientes cadastrados no banco de dados interno
da Sete Consultoria Imobiliária, originados nos processos de aquisição de imóvel, locação de imóvel,
comercialização de imóvel, e de que serão utilizados com a finalidade exclusiva de atender somente aos
processos contratados e sempre com autorização expressa do cliente;

 - A Sete Consultoria Imobiliária, ou quaisquer de seus empregados, sócios, diretores, representantes ou
terceiros  contratados,  devem manter a confidencialidade dos dados processados,  bem como a manter
quaisquer dados pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da
prestação de serviço contratado. 

- Ao acessar esse site, clientes estão cientes e de acordo em disponibilizar dados pessoais para o  processo
de  aquisição  de  imóvel,  locação  de  imóvel  e  comercialização  de  meu  imóvel,  conduzido  pela  Sete
Consultoria Imobiliária, e de que serão utilizados com a finalidade exclusiva de atender ao processo que
contratado. Assim, autoriza que a empresa utilize os dados pessoais para a finalidade específica supra
mencionada,  inclusive  compartilhando  com seus  parceiros  que  atuem  nas  demais  fases  do  referido
processo imobiliário. Este consentimento serve para atendimento aos requisitos da Lei nº 13.709/18 (Lei
Geral de Proteção de Dados).

-  O  uso  continuado  do  nosso  site  será  considerado  aceitação  de  nossa  política  de  privacidade  e
informações de dados pessoais. Qualquer dúvida sobre como lidamos com informações e dados entre em
contato conosco através do seguinte e-mail: contato@seteci.com.br .

Política de Cookies 

1. O que são cookies?
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Os cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são criados por sites que

você visita e que são salvos no seu computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo de acesso à

internet, por meio do navegador. Esses arquivos contêm informações sobre a sua navegação, e servem

para identificar  quem está visitando a página,  seja para personalizar  de acordo  com o perfil  ou para

facilitar a navegação de várias páginas dentro do mesmo site.

Em resumo, são como uma memória sobre os seus hábitos de navegação, de forma que essas informações

facilitam que você acesse vários sites na internet  sem precisar o tempo todo configurar itens básicos,

como o seu idioma de preferência, por exemplo, melhorando sua experiência de uso.

É importante destacar que, apesar de serem armazenados no disco rígido da sua máquina, os cookies não

costumam  ocupar  grandes  espaços  de  memória,  não  afetando,  em  regra,  o  desempenho  do  seu

computador. Além disso, é importante que você saiba também que os cookies não contêm informações

pessoais específicas, como dados sensíveis ou bancários.

2. Quais os tipos de cookies existentes? O que faz cada um deles?

2.1. Quanto à propriedade: 

Cookies proprietários São cookies definidos pela empresa ou por um terceiro, em nosso nome.
Cookies de terceiros São criados por outros sites (terceiros), mas aparecem no nosso endereço,

geralmente contendo imagens e anúncios, como provavelmente você já está

acostumado a ver em muitas páginas na internet.
2.2. Quanto ao tempo de existência:

Cookies  de  sessão

(temporários)

São aqueles que duram apenas durante o momento em que você está com o

navegador  aberto,  acessando  a  internet.  Assim  que  você  fecha  o  seu

navegador  que  ele  desaparece  e  deixa  de  existir.  Portanto,  esse  tipo  de

cookie é armazenado na memória temporária  do navegador,  e não coleta

informações dos usuários. Normalmente, fazem uma identificação genérica,

sem identificar as pessoas.
Cookies permanentes Ao contrário do cookie de sessão, esses ficam registrados! Eles coletam a

identificação  do  usuário,  comportamento  de  navegação  da  internet  e

preferências  em  sites  específicos.  Em  outras  palavras,  eles  permanecem

armazenados no disco rígido do seu computador até ele expire sozinho ou

você faça a exclusão (abaixo, vamos explicar como você pode excluí-los).
2.3. Quanto à finalidade:

Cookies  estritamente

necessários

São cookies essenciais, que possibilitam a navegação e acesso aos recursos

do site. Sem eles, acessar nosso site e utilizar seus recursos seria impossível.
Cookies analíticos (de

desempenho)

São cookies que otimizam a forma de funcionamento das nossas aplicações.

Eles reúnem as estatísticas geradas para ajudar a melhorar cada vez mais o

desempenho do nosso site e a experiência do usuário. Esse tipo de cookies

ajuda na coleta e análises de estatísticas, e nos permitem saber, por exemplo,

quais páginas você acessou e quantas vezes.
Cookies

funcionalidade

São  usados  para  poupar  seu  esforço,  memorizando  suas  preferências  e

escolhas,  de  forma  que  você  não  precisará  informar  sempre  suas

preferências ao acessar nossa página, como é o caso de seu nome de usuário.



Cookies  de

publicidade

Seu objetivo, como o próprio nome já diz,  é coletar  informações para te

apresentar  anúncios  e  personalizar  as  publicações  que  são  exibidas  para

você.
Cookies  de

privacidade

O  objetivo  desse  tipo  de  cookie  é  implementar  as  funcionalidades  de

consentimento de acordo a LGPD.
Cookies maliciosos Estes cookies podem ser usados para armazenar e acompanhar sua atividade

online. Eles rastreiam seus hábitos de navegação ao longo do tempo para

construir o seu perfil, baseado nos seus interesses. Uma vez que ele fica bem

completo, há uma chance que suas informações possam ser vendidas para

empresas de publicidade para enviar anúncios personalizados.

3. Que tipo de cookies utilizamos?

Apresentamos  abaixo  os  detalhes  sobre  todos  os  cookies usados  em nosso  site,  bem como as  suas

finalidades.

Cookies de Publicidade

Nome Função Validade

_fbp Usado pelo Facebook para entregar uma
série de propagandas de produtos, como

lances e tempo real de anunciantes
terceirizados.

90 dias

Cookies de Privacidade

cookiela
winfo

Conjunto de cookies desenvolvidos
originalmente para atender as

demandas da GDPR.  Eles
implementam o consentimento prévio

dos usuários sobre cookies antes de
usá-los atendendo assim também a

LGPD. 

Você será informado caso venhamos a utilizar qualquer outro tipo de cookie novo, e você sempre decidirá

com qual cookie deseja navegar, personalizando sua navegação de acordo com as suas preferências.

4. Posso desativar estes cookies? 

Os  cookies  estão  sujeitos  à  sua  vontade  e  permissão.  É  claro  que,  por  praticidade,  a  maioria  dos

navegadores está configurada para aceitar cookies de forma automática, mas você pode, sem nenhum

custo,  rever  suas permissões a qualquer tempo, efetuando bloqueios, tornar  a aceitá-los e até mesmo

ativar notificações para quando alguns cookies forem enviados ao seu dispositivo.



Dessa forma, exceto quanto aos cookies obrigatórios, que constituem o mínimo necessário para poder

abrir  a  nossa  página,  você  pode acessar  a  página  de  Gestão  de  Cookies  escolher  quais  você  deseja

autorizar e quais prefere desativar. 

Você poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que desative esta opção no seu próprio

navegador ou aparelho.

A  desativação  dos  cookies,  no  entanto,  pode  afetar  a  disponibilidade  de  algumas  ferramentas  e

funcionalidades  do  site,  comprometendo  seu  correto  e  esperado  funcionamento.  Outra  consequência

possível é remoção das preferências do usuário que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua

experiência.

5. Como eliminar todos os cookies do meu navegador?

Na maioria dos navegadores, quando você digita "ctrl+shift+del" são apresentadas as opções para limpar

diversos dados do navegador, incluindo os seus cookies, se a opção de cookies não estiver marcada você

seleciona e clica em apagar.

6. Disposições Finais

Nossas políticas serão sempre atualizadas para manter o mais alto nível de transparência e segurança.

Dessa  forma,  reservamo-nos  no  direito  de  alterar  esta  Política  de  Cookies  a  qualquer  tempo,  cujas

mudanças  entrarão  em  vigor  logo  após  a  publicação,  e  você  será  devidamente  avisado  quanto  às

atualizações realizadas.

Ao continuar a navegação em nossas aplicações, você concorda com a Política de Cookies em vigor. 
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