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1.INTRODUÇÃO 
 

 
 

 Com a aprovação da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais) , o Brasil passou a fazer parte do seleto grupo de países que contam 
com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos 
seus cidadãos. A legislação brasileira em vigor se fundamenta em diversos 
valores, como o respeito à privacidade, à liberdade de expressão e aos direitos 
humanos de liberdade e dignidade das pessoas. 

A LGPD, inclusive, insere-se em um movimento global em que o direito à 
privacidade se reconfigura para contemplar também a capacidade de indivíduos 
exercerem maior grau de controle sobre o fluxo de suas informações pessoais.  
 O desenvolvimento deste manual ocorreu em meio a um contexto de 
preocupação crescente com a proteção de dados pessoais no Brasil, pois a lei 
estabelece uma série de requisitos para que o uso de dados pessoais sejam feitos 
de maneira mais adequada e seu objetivo é apresentar as principais informações 
sobre a lei no cotidiano, onde visa padronizar normas e práticas relativa ao 
tratamento de dados de pessoas físicas, por meios digitais ou físicos, com intuito 
de orientar nossos colaboradores sobre eventuais riscos e engajar a todos no 
apoio e contribuição às mudanças e adequações, visando a conformidade 
contínua da Administradora de Consórcio Nacional Valor LTDA. 
 
2. OBJETIVO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 

A LGPD é uma norma com características extraterritoriais, de interesse 
nacional, que deve ser observada pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Não é uma lei exclusiva para o sistema financeiro e visa dar uma 
aplicação mais prática e uniforme às leis de privacidade de dados, 
confidencialidade e de segurança da informação. Ainda, visa perfectibilizar os 
princípios e direitos fundamentais da pessoa humana, tais como o direito à 
intimidade, à vida privada, à honra, à imagem e ao sigilo de informações sensíveis 
ou de caráter personalíssimo. 



 

4 
 

4 MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD 
VERSÃO 01 

 O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é a proteção dos direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural. 
 Resumindo, a lei visa garantir maior segurança em relação aos dados 
pessoais que podem ser coletados e tratados no Brasil de maneira legítima e 
segura. 
  
 
 Caso as empresas não gerenciem devidamente a segurança e a 
privacidade, elas poderão ser multadas com até R$ 50 milhões, ou poderão sofrer 
advertências e bloqueio de dados, e essas ações serão realizadas de acordo com 
o nível do problema e do impacto para os titulares. 
 Os dados, a partir de então, deverão ser gerenciados com cuidado em todo 
o ciclo de vida, pois a preocupação com as leis e com a privacidade deve ser 
central. Afinal, para uso consciente e saudável desses ativos, as empresas devem 
recorrer aos princípios da lei e se importar ativamente com os direitos dos seus 
clientes, uma vez que isso se transforma em confiança na relação comercial. 
 Todos os departamentos desta empresa usualmente tratam dados 
pessoais, portanto vale ressaltar que para o devido funcionamento da lei em 
vigor, a responsabilidade é de todos os colaboradores para o cumprimento das 
boas práticas relativas à privacidade e proteção de dados. 
 Pela estrutura organizacional da Administradora, temos o setor de 
Compliance que fica responsável por esse monitoramento. Como prevenção de 
vazamento de dados a empresa trabalha com os dados do servidor em nuvem, 
onde é realizado o monitoramento e segurança 24h, preservando assim a 
integridade das informações.  
 
3. ASPECTOS LEGAIS 
 
Os dados pessoais 
 
 É considerado dado pessoal qualquer informação que permita identificar, 
diretamente ou indiretamente, uma pessoa natural identificada ou identificável, 
como por exemplo: RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, entre outras 
informações. 
 Vale ressaltar que o conceito de pessoa natural está contido no Código Civil 
brasileiro em seu artigo 6º, da seguinte forma: “A existência da pessoa natural 
termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que 
a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.” 
 Dados de funcionários, fornecedores, compradores, dirigentes, prestadores 
de serviço, mesmo no exercício da função empresarial, ficam protegidos nos 
limites da lei, com relação aos seus dados pessoais. 
 Além dos dados mencionados acima, a lei também dá tutela para os 
direitos de crianças e adolescentes, onde a simples coleta de um dado pessoal 
dependerá de consentimento de um responsável. 
 Preservar conteúdos privados não é mais uma opção, tornou-se um 
compromisso inadiável, tanto do cidadão consigo mesmo, como do governo e de 
empresas que se relacionam com esses dados, desta forma auxiliando o Brasil a 
evoluir, de fato, no tema, gerando assim impactos positivos na vida de milhões 
de brasileiros. 
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 Conforme especificado no art. 7º  da Lei 13.709 de agosto de 2018, existem 
dez bases legais para o tratamento dos dados pessoais sendo eles:  
 
1. consentimento pelo titular; 
2. obrigação legal ou regulatória; 
3. para execução de políticas públicas pela administração pública; 
4. estudos por órgão de pesquisa; 
5. execução de contrato; 
6. para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 
arbitral; 
7. proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 
8. tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais 
de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 
9. interesse legítimo; 
10. proteção ao crédito. 
 
 
 
 
 
Os dados pessoais sensíveis 
 
 O tratamento de dados sensíveis dever ser precedido de cautelas maiores, 
pois pode ensejar a discriminação do seu titular, por se referirem a opção sexual, 
origem racional ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde de uma pessoa. 
 É necessário uma atenção especial aos princípios e direitos dos titulares, 
uma vez que eventual incidente de segurança com esses tipos de dados pode 
trazer consequências mais gravosas aos direitos e liberdades dos titulares. 

Sobre os dados sensíveis, o tratamento depende do consentimento 
explícito do (a) titular dos dados e para um fim definido. E, sem esse 
consentimento do (a) titular, a LGPD define que somente será possível, quando a 
informação for indispensável em situações relacionadas a uma obrigação legal, 
conforme especificado no art. 11º da Lei 13.709/2018: 
 
1. as políticas públicas;  
2. a estudos via órgão de pesquisa;  
3. ao exercício regular de direitos;  
4. à preservação da vida e da integridade física de uma pessoa;  
5. à tutela de procedimentos feitos por profissionais das áreas da saúde ou 
sanitária;  
6. à prevenção de fraudes contra o (a) titular. 
 
Titular dos dados 
 
 Toda pessoa física ou natural é considerada como titular de um dado 
protegido, cujos dados pessoais são tutelados pela LGPD, desde que um dado 
possa identificar uma pessoa singular. 
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Agentes de tratamento 
 
 Na lei foi destacado a importância dos papéis da entidades (físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas) que tratam os dados pessoais, são os chamados 
Controladores dos Dados, Operadores de Dados e Encarregado, abaixo segue 
explicação mais detalhada sobre os agentes: 
  

 Controlador: Pela lei é quem exerce controle geral sobre as finalidades 
pelas quais os dados pessoais são e serão tratados, seja por si só, em 
conjunto ou em comum com outros agentes, ou seja, o controlador é o 
agente responsável por todo o ciclo de vida dos dados, desde da sua coleta 
até o seu descarte. 

 Operador: Trata-se de pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador, sendo que o operador não controla os dados e não poderá 
alterar a finalidade ou uso dos dados, devendo tratar tais dados de acordo 
com as instruções e finalidades impostas pelo controlador. 

 Encarregado: É a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para 
atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos 
dados e a ANPD, lembrando que a autoridade poderá estabelecer normas 
complementares sobre a definição e atribuições do encarregado, inclusive, 
dispensa de sua indicação, conforme a natureza, porte ou volume das 
operações de tratamento de dados. 

 
Tratamento de dados pessoais 
 
 De acordo com a LGPD, qualquer atividade realizada com dado pessoal é 
chamada de tratamento. Isso envolve, por exemplo, coleta, utilização, acesso, 
transferência, modificação, análise, armazenamento e eliminação de dados 
pessoais. 
 Além disso, o tratamento de dados não está apenas relacionado ao uso de 
dados em formato digital, mas também ao uso de dados disponibilizados em 
formato físico. 
 Assim, na prática, qualquer uso de dados pessoais será considerado uma 
atividade de tratamento de dados pessoais. 
 Duas importantes exceções às regras de tratamento de dados pessoais ou 
até mesmo de dados sensíveis, são: 
 
a) As que estabelecem o livre compartilhamento de dados entre entes públicos, 
ou estes com a iniciativa privada, desde que visem atender às políticas públicas 
ou serviços públicos ao cidadão, tais como Programas do Governo, FGTS, 
Previdência etc. e;  
 
b) Para assegurar a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado 
por profissionais da área, serviços de saúde ou autoridade sanitária, de assistência 
farmacêutica e de assistência, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e 
terapia, sendo permitido o compartilhamento ou a portabilidade de dados para 
órgãos de saúde complementar ou entre agentes do ramo, em favor do próprio 
detentor do dado. 
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4. PRINCÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
 No artigo 6º da Lei 13.709 de agosto de 2018, especificam-se dez princípios 
para o tratamento de dados pessoais, os quais são traduzidos como fundamentos 
que orientam a compreensão, interpretação e aplicação das regras 
estabelecidas, sendo eles: 
 
 

 
 
 
 
Finalidade  
 Considerado um dos mais relevantes para a interpretação da lei, pois não 
será mais possível tratar dados pessoais com finalidades genéricas ou 
indeterminadas. O tratamento de cada informação pessoal deve ser feito com 
fins específicos, legítimos, explícitos e informados, ou seja, as empresas devem 
explicar para que usarão cada um dos dados pessoais. 

 
 
Essas finalidades também devem estar dentro dos limites da lei e devem 

vir expressamente acompanhadas de todas as informações relevantes para o 
titular. 
 
Adequação 
 Esse princípio exige que haja compatibilidade entre a atividade de 
tratamento dos dados pessoais realizada e as finalidades informadas ao (à) titular 
de dados, de acordo com o contexto do tratamento. 
 
Necessidade 
 O tratamento de dados deve ser limitado ao necessário para a realização 
de suas finalidades. Isso quer dizer que, nas operações realizadas com dados 
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pessoais, as entidades devem certificar de que estão usando apenas os dados 
necessários para cumprir a finalidade pretendida. 
 De acordo com esse princípio, não é possível coletar dados sem uma 
finalidade específica, apenas com a justificativa de que eles poderão ser úteis no 
futuro, então é importante fazer uma ponderação entre o que é realmente 
essencial e o que é apenas conveniente. 
 
Livre Acesso 
 A pessoa física titular dos dados tem o direito de consultar, de forma 
simples e gratuita, todos os dados que a empresa detenha a seu respeito. 
 Além disso, devem ser especificadas questões como: o que a empresa faz 
com as suas informações, de que forma o tratamento é realizado e por quanto 
tempo. 
 
Qualidade dos dados 
 Nesse princípio é exigido a garantia de exatidão, clareza, relevância e 
atualização dos dados pessoais, de acordo com a necessidade do seu uso e para 
o cumprimento da finalidade pretendida. 

Isso deve ser levado em conta porque eventuais informações imprecisas 
podem prejudicar direitos e interesses do(a) titular dos dados. 
 
Transparência 
 Todas as informações passadas pela empresa, em todos os seus meios de 
comunicação, devem ser claras, precisas e verdadeiras. 

Além disso, a empresa não pode compartilhar dados pessoais com outras 
pessoas de forma oculta. Se você repassa dados pessoais para terceiros, inclusive 
para operadores que sejam essenciais para a execução do serviço, o titular 
precisa saber. 
 
Segurança 
 É responsabilidade das empresas buscar procedimentos, meios e 
tecnologias que garantam a proteção dos dados pessoais de acessos por 
terceiros, ainda que não sejam autorizados, como nos casos de invasões por 
hackers. 

Deverão ser tomadas medidas para solucionar situações acidentais, como 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos dados pessoais de 
suas bases. 
 
Prevenção 
 Esse princípio se refere que as empresas adotem medidas prévias para 
evitar a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, ou 
seja, a inclusão da preocupação de dados deve ser desde a concepção de um 
projeto. 
 
Não discriminação 
 O princípio da não discriminação diz respeito à impossibilidade de 
realização do tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou 
abusivos. Esse princípio busca assegurar que os dados pessoais não serão usados 
para finalidades que envolvam segregação social, racial ou de gênero, inclusive a 
própria LGPD criou regras específicas para o tratamento de dados que 
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frequentemente são utilizados para discriminação, são os chamados de dados 
pessoais sensíveis. 
 
Responsabilização e prestação de contas 
 Por fim, o princípio da responsabilização e prestação de contas 
(accountability) envolve a demonstração da adoção de medidas eficazes e 
capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção 
de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.  
 
5. APROVAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO 
 

Deixamos registrado que este Manual de Procedimentos de Proteção de 
Dados foi criado e revisado pela área de Compliance da Administradora de 
Consórcio Nacional Valor LTDA, com intuito de adequação à Lei nº 13.709/2018 
e 13.853/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados), sob a supervisão do Diretor 
Administrador desta instituição. 

A elaboração deste manual é monitorada e revisada anualmente, ou 
quando necessário, com o objetivo de assegurar a sua contínua pertinência, 
adequação e eficácia, ressaltando que sempre será baseada em Legislação 
aplicável, instruções normativas, Ofícios Circulares, Circulares e demais 
regulamentações e orientações que porventura venham a ser editadas por 
Órgãos Reguladores e Autorreguladores. 

 
Sem mais, 

 
 
 
 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR LTDA. 
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WEBSITE - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR LTDA 
 

ANEXO I - POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
 Com o objetivo de adequação à LGPD, serão apresentados alguns 
procedimentos necessários, como a política de privacidade, para que haja o 
cumprimento da Lei nº 13.709/2018.  
 Essa Política de Privacidade reúne informações sobre as atividades de 
tratamento de dados pessoais realizadas durante a interação do usuário (a) com 
determinados produtos e/ou serviços, ressaltando a importância da 
ADMINISTRADORA indicar a forma de coleta e tratamento dos dados e direitos 
dos(as) titulares desses dados.  
 Todo o manual deve ser disponibilizado publicamente, de preferência em 
local de fácil acesso aos usuários(as), como por exemplo no site 
<www.consorciovalor.com.br> 
 O site da ADMINISTRADORA possui áreas para o acesso dos usuários (as) e 
atores da rede, chamados como “área do consorciado”, “área dos representantes 
comerciais” e “Trabalhe conosco”, entre outras funcionalidades. Tais páginas 
deverão se adequar à LGPD se coletarem e tratarem dados pessoais, e, para 
tanto, a seguir, apresentamos um modelo de procedimentos e adequações 
aplicáveis. 
 A utilização dos serviços importa imediata aceitação destas informações 
sobre a coleta, o acesso e o tratamento dos dados pessoais. Ao acessar a 
plataforma ou fornecer dados pessoais presencialmente ou através de outro 
meio de atendimento, você manifesta estar ciente deste manual e fornece os 
respectivos consentimentos necessários. 
 
II. COLETA DE DADOS PESSOAIS 
 
2.1. Entende-se como dado pessoal qualquer informação que identifique o(a) 
usuário(a), lembrando que os dados anonimizados ou agregados não são 
considerados dados pessoais. 
 
2.2. Todos os dados solicitados pela ADMINISTRADORA, estão relacionados com 
os serviços prestados e são utilizados para aperfeiçoar e auxiliar o(a) usuário(a) 
sobre os produtos e serviços adquiridos ou com a intenção de adquirir. 
 
2.3. Quando os(as) usuários(as) visitam a plataforma e utilizam os serviços, nós 
coletamos dados pessoais desses usuários, que incluem, mas não se limitam a: 
 
2.3.1. Dados cadastrais: dados como nome, sobrenome, e-mail, CPF e telefone. 
Além disso, informações de sua conta, como usuário e senha, caso tenha optado 
por criar uma conta em nossa plataforma ou queira entrar em contato conosco. 
 
2.3.2. Dados de colaboradores: São coletados dados como identidade, CPF, idade, 
e-mail, endereço, salário, carteira de trabalho, conta bancária, bem como 
informações geradas no uso de tecnologias e que permitam identificar essas 
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pessoas, como a gravação de imagens e ligação por câmeras de segurança e 
aplicativo de gravação de ligações. 
 
2.3.3. Dados relacionados à navegação: ao acessar a plataforma da 
ADMINISTRADORA, certas informações sobre o usuário, como o protocolo de 
internet (endereço IP), sistema operacional, dentre outras informações serão 
armazenadas pela ADMINISTRADORA ou por empresa contratada para essa 
finalidade. Caso não deseje fornecer esses dados, o usuário poderá configurar o 
seu navegador ou aparelho celular para desabilitar cookies, ficando ciente  de 
que, nessa hipótese, a desativação de cookies poderá proporcionar um 
funcionamento limitado ou inadequado das funcionalidades da plataforma. 
 
2.4. A ADMINISTRADORA coleta os dados pessoais dos usuários das seguintes 
formas: (I) quando o usuário cria seu acesso na plataforma; (II) informações 
obtidas em razão do uso que é feito pelos usuários da plataforma da 
Administradora; (III) dados obtidos através de terceiros, por conta de parcerias 
estabelecidas para viabilizar o desenvolvimento de determinados serviços da 
ADMINISTRADORA. 
 
2.5. Em razão da prestação dos serviços, a ADMINISTRADORA coleta e realiza o 
tratamento de dados pessoais de menores de idade. Nessa hipótese, o 
tratamento de dados pessoais é sempre realizado no melhor interesse dos 
menores de idade, nos termos da legislação aplicável. 
 
III. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
3.1. ADMINISTRADORA de Consórcio Nacional Valor LTDA preza pela privacidade 
de seus usuários e tem a finalidade de utilizar os dados pessoais coletados para 
todo o processo referente ao serviço de comercialização de cotas de consórcio ou 
contratações de colaboradores. 
 
3.1.1. Executar os serviços disponibilizados aos usuários por meio da plataforma. 
Para cumprir essa finalidade, os dados pessoais poderão ser compartilhados com 
parceiros (prestador de serviços como de cobrança, representação comercial e 
sistema); 
 
3.1.2. Permitir a comunicação com o usuário durante o uso dos serviços, como 
para entrar em contato com o usuário, a fim de confirmar as informações que 
tenham sido fornecidas, comunicação de contemplação e solicitar o envio de 
informações que ainda estejam pendentes para a ADMINISTRADORA; 
 
3.2. Para a execução dos serviços, a ADMINISTRADORA, poderá realizar, sempre 
respeitando a legislação pertinente, a transferência de dados pessoais fornecidos 
pelos usuários para parceiros operacionais da ADMINISTRADORA. 
 
3.2.1. No exercício de suas atividades, a ADMINISTRADORA compartilha dados 
pessoais com terceiros, no seguintes casos: (I) auxiliar no oferecimento ou na 
operação dos serviços, através do compartilhamento de dados pessoais com 
prestadores de serviços e/ou parceiros, sempre dentro dos estritos limites 
autorizados pela legislação; (II) analisar e solucionar problemas técnicos e 
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relacionados a fraude e segurança da plataforma e dos serviços da 
Administradora (III) cumprimento de obrigação legal, no sentido de que a 
ADMINISTRADORA pode compartilhar dados pessoais conforme necessário 
para cumprir toda e qualquer  determinação legal, seja ela judicial ou 
administrativa. 
 
3.3. Além dos seus parceiros, a ADMINISTRADORA não fornece os dados pessoais 
dos usuários a terceiros fora de sua estrutura organizacional, salvo se houver 
autorização expressa do cliente ou empregado e/ou mediante ordem judicial 
e/ou outro procedimento previsto em Lei. 
 
3.4. Os dados pessoais coletados poderão ser armazenados em servidores 
localizados no exterior - tendo em vista os serviços de armazenamento em 
nuvem que utilizamos - e somente serão fornecidos a terceiros na forma da Lei 
e/ou mediante ordem judicial. 
 
 
3.5. Em todo o caso, os dados coletados por meio da plataforma ou qualquer 
outro meio em razão de execução dos serviços disponibilizados serão 
armazenados apenas pelo período requerido pela respectiva regulamentação ou 
até o período necessário para atingir as finalidades para as quais foram coletados. 
Os dados serão então eliminados, na forma da lei, ressalvadas as  
seguintes hipóteses: (I) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela 
ADMINISTRADORA; (II) estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 
possível, a anonimização dos dados pessoais, ou (III) uso exclusivo da 
Administradora, vedado o acesso por terceiro, e desde que anonimizados os 
dados. 
 
IV. DOS SISTEMAS E APLICATIVOS DE TERCEIROS 
 
4.1. A ADMINISTRADORA possui representações comerciais, os quais possuem 
suas próprias políticas de privacidade. Este manual e as políticas aqui expressas 
se limita somente aos serviços oferecidos pela ADMINISTRADORA. 
 
4.2. Caberá aos usuários, antes de utilizar sistemas, aplicativos, sites e plataformas 
em geral de terceiros, ler atentamente sua respectiva política, estando ciente que 
a ADMINISTRADORA não possui qualquer responsabilidade ou ingerência sobre 
os tratamentos de dados pessoais eventualmente conduzidos por quaisquer 
terceiros. 
 
V. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 
 
5.1. Os usuários garantem que os dados fornecidos são verdadeiros e atuais, 
comprometendo-se a atualizá-los sempre que houver qualquer modificação 
neles. 
 
5.2. A ADMINISTRADORA adotará medidas técnicas e organizacionais 
apropriadas para cumprir as suas obrigações em relação aos direitos dos usuários 
enquanto titulares dos dados pessoais. Nesse sentindo, a Administradora se 
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compromete a viabilizar da melhor forma possível os direitos dos usuários, quais 
sejam: 
 
5.2.1. Confirmação: direito a ser informado sobre a existência de tratamento. 
 
5.2.2. Acesso: direito de solicitar o acesso aos dados pessoais tratados pela 
ADMINISTRADORA. 
 
5.2.3. Correção: direito de solicitar a alteração dos dados pessoais tratados pela 
ADMINISTRADORA sempre que estiverem incompletos, inexatos ou 
desatualizados. 
 
5.2.4. Restrição: direito de solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de 
dados desnecessários, excessivos ou tratados pela ADMINISTRADORA em 
desconformidade com a legislação de proteção de dados pessoais. 
 
5.2.5. Portabilidade: direito de solicitar a transmissão dos dados tratados pela 
ADMINISTRADORA para outro fornecedor de serviços. 
 
5.2.6. Eliminação: direito de solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados 
pela ADMINISTRADORA com o consentimento do usuário. 
 
5.2.7. Informação: direito de ser informado sobre as entidades públicas e privadas 
com as quais a ADMINISTRADORA compartilhou dados, sobre a possibilidade de 
não fornecer consentimento e sobre as consequências desta negativa. 
 
5.2.8. Revogação do consentimento: direito de revogar o consentimento a 
qualquer momento, através de manifestação expressa, por procedimento 
gratuito e facilitado. 
 
5.2.9. Revisão às decisões automatizadas: possibilidade de revisão de decisões 
tomadas pela ADMINISTRADORA, unicamente com base em tratamento 
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. 
 
5.3. O usuário deve entrar em contato com a ADMINISTRADORA por meio do e-
mail do setor responsável, que está especificado no final desta política nas 
“Disposições gerais”, caso tenha interesse em exercer algum dos direitos e 
deveres elencados acima. 
 
5.4. Em relação à solicitação de eliminação dos dados pessoais dos usuários, a 
ADMINISTRADORA cumprirá pedidos de exclusão de dados pessoais mediante 
solicitação ou diante de obrigações legais. 
 
VI. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 
 
6.1. A tratar os dados pessoais dos usuários, a ADMINISTRADORA se esforçará 
para armazená-los e mantê-los protegidos em ambientes seguros e controlados, 
respeitando a legislação vigente. 
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6.2. Restringimos o acesso aos dados pessoais às pessoas que necessitem dessas 
informações para prestar o suporte necessário aos usuários, ou garantir o melhor 
funcionamento dos serviços e da plataforma. 
 
VII. DISPOSIÇÃO GERAIS 
 
7.1. Esta Política de Privacidade consiste na versão válida e eficaz das informações 
sobre o tratamento dos dados pessoais dos usuários pela ADMINISTRADORA. 
Essa versão é responsável por governar todas as relações entre o usuário e a 
Administradora, exceto quando forem utilizados serviços que possuem Políticas 
de Privacidade próprias, respeitados os direitos adquiridos, os atos jurídicos 
perfeitos e as coisas julgadas. 
 
7.2. A ADMINISTRADORA se reserva o direito de atualizar e modificar 
periodicamente quaisquer de seus documentos jurídicos, incluindo esta Política 
de Privacidade. Qualquer modificação necessária nesta política que acarrete 
impacto no consentimento previamente fornecido para os usuários, será 
comunicada pela ADMINISTRADORA com antecedência. No entanto, qualquer 
alteração feita por razões legais ou devido a novas funcionalidades de um serviço 
entrará em vigor imediatamente. 
 
7.3. As cláusulas desta Política de Privacidade seguirão vigentes a qualquer 
determinação, ocorrida por qualquer motivo, de modo a continuar a produzir 
efeitos sobre as partes enquanto houver relações jurídicas subsequentes. 
 
7.4. Caso queira exercer algum dos direitos previstos nesta Política de 
Privacidade, ou tenha qualquer dúvida sobre este documento e as práticas nele 
descritas, o usuário deverá entrar em contato com o(a) encarregado(a) da 
ADMINISTRADORA, através do e-mail pld-cft@consorciovalor.com.br 
 
7.5. O usuário se obriga a manter atualizado em seu cadastro o seu endereço 
eletrônico, por meio do qual se farão as comunicações a ele dirigidas pela 
ADMINISTRADORA. 
 
7.6. O USUÁRIO RECONHECE QUE AS PECULIARIDADES SOBRE A COLETA, A 
UTILIZAÇÃO E O COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA ADMINISTRADORA.  
 
FORAM SUFICIENTEMENTE DESCRITOS NESTA POLÍTICA E QUE A 
ADMINISTRADORA CUMPRIU DEVIDAMENTE O SEU DEVER DE INFORMAÇÃO. 
 
7.7. APÓS LER ATENTAMENTE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, O USUÁRIO 
DECLARA ESTAR DE ACORDO COM ESTA POLÍTICA E ACEITA TODAS AS SUAS 
DISPOSIÇÕES. 
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ANEXO II - TERMOS DE USO 
 
I. INTRODUÇÃO 
 

Os Termos de Uso, por sua vez, representam um documento com 
informações sobre a interação entre a ADMINISTRADORA e o usuário, a partir da 
descrição dos serviços disponibilizados no site ou plataforma, e das condições 
estabelecidas para o seu uso, como aquelas relacionadas a cadastro, obrigações, 
responsabilidades, direitos de propriedade intelectual e canais de comunicação. 
Tais quais a Política de Privacidade, atuam de modo complementar a fim de 
fornecer informações mais claras e detalhadas aos usuários a respeito das 
atividades em que estão envolvidos. 

Estes termos de uso regem o relacionamento entre o usuário e 
ADMINISTRADORA, para os fins de utilização dos produtos, ferramentas e 
serviços disponibilizados, por meio de plataforma disponível no Website 
<www.consorciovalor.com.br> 

Ressaltamos que esses Termos de Uso devem ser lidos em conjunto com a 
respectiva Política de Privacidade e o manual de procedimentos de LGPD da 
ADMINISTRADORA, se constituindo em Termos Gerais que estabelecem as 
condições aplicáveis ao uso da plataforma pelos usuários e aos serviços prestados 
pela ADMINISTRADORA. 

A utilização dos serviços, parcial ou integralmente, importa em imediata 
aceitação dos Termos Gerais. Assim, ao utilizar a plataforma ou demais serviços 
desta ADMINISTRADORA, você manifesta estar ciente destes Termos que regem 
a sua relação com a ADMINISTRADORA, apresentando assim os respectivos e 
necessários consentimentos. 
 
II. DESCRIÇÃO E FINALIDADE DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Por meio de sua plataforma, a ADMINISTRADORA oferece gratuitamente um 
ecossistema gerador de soluções para que cada usuário esteja ciente de todas as 
informações e acessem produtos e serviços disponibilizados na plataforma, e que 
contempla os seguintes serviços: 
 
2.1.1. Área do consorciado: (I) 2ª via boleto; (II) Calendário de Assembleias; (III) 
Devolução de grupos encerrados; (IV) Oferta de lance. 
 
2.1.2. Área de contato com a Administradora: (I) Atendimento ao cliente; (II) 
Assessoria ao consorciado; (III) Aprovação de crédito; (IV) Trabalhe conosco. 
 
2.1.3. Área de portal de segurança e privacidade: (I) Informações LGPD; (II) Gestão 
de cookies; (III) Políticas de privacidade. 
 
2.1.4. Área de ajuda: (I) Perguntas frequentes; (II) Atendimento; (III) Denuncie; (IV) 
Regulamento. 
 
III. CADASTRO 
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3.1. Para acessar os serviços na área do consorciado, o usuário precisará ter 
adquirido uma cota de consórcio e se cadastrar na plataforma, informando 
obrigatoriamente alguns dados e fornecendo outros necessários. O cadastro 
resultará na criação de um login e senha de acesso que identificam o usuário na 
plataforma. Os dados pessoais informados pelo usuário, bem como os dados 
disponibilizados durante o uso dos serviços, serão tratados em conformidade 
com o disposto nos Termos Gerais. 
 
3.2. O usuário é o único responsável pelo sigilo de sua senha, obrigando-se a 
mantê-la em segredo, devendo prontamente informar a ADMINISTRADORA, nos 
termos do presente instrumento, sobre qualquer indicação de uso indevido de 
seu login e senha por qualquer terceiro. 
 
3.3. Ao se cadastrar, o usuário se compromete a informar apenas dados 
verdadeiros e atualizados, sendo de sua exclusiva responsabilidade as 
consequências civis e penais advindas da prestação de informações incorretas 
ou falsas. 
 
3.4. Por meio da realização do cadastro, o usuário declara e garante 
expressamente ser plenamente capaz, podendo exercer e usufruir livremente da 
plataforma e dos serviços. 
 
IV. CONDIÇÕES DE ACESSO À PLATAFORMA E DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Ao utilizar os Serviços oferecidos pela ADMNISTRADORA, o usuário expressa 
de imediato a sua aceitação, plena e sem reservas, dos Termos Gerais. Da mesma 
forma, o usuário se compromete a observar e respeitar as leis e os contratos em 
vigor, utilizando os serviços apenas para fins lícitos e que respeitem quaisquer 
direitos de terceiro. 
 
4.2. Através da aceitação dos Termos Gerais, o usuário autoriza que a 
ADMINISTRADORA crie canais de comunicação diretos ou indiretos com o 
usuário, seja por e-mail, redes sociais, ligação e outras modalidades. 
 
4.3. Ao utilizar os serviços, o usuário se obriga a não praticar atos que possam 
danificar, inutilizar, sobrecarregar, deteriorar ou de qualquer forma modificar a 
Plataforma e o seu conteúdo conforme são disponibilizados. 
 
4.4. É terminantemente vedado ao usuário, ao acessar a plataforma e utilizar os 
Serviços: (I) exibir, enviar ou de qualquer forma divulgar mensagens, arquivos, 
fotografias ou quaisquer dados ou materiais com conteúdo ilegal, violento, 
difamatório, calunioso, sigiloso, abusivo, perigoso, degradante, pornográfico, 
discriminatório, racista ou de qualquer modo ilegais; (II) praticar ou fomentar a 
prática de quaisquer atos ou atividades ilegais; (III) exibir, enviar ou de qualquer 
forma divulgar mensagens, arquivos, programas, rotinas ou links cujo 
recebimento possa não ser desejado pelo destinatário, tais como correntes, listas 
de distribuição, “spamming” e similares; e (IV) exibir, enviar ou de qualquer forma 
divulgar mensagens, arquivos, fotografias ou quaisquer dados ou materiais que 
violem direitos de propriedade intelectual ou qualquer outro direito. 
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4.5 A ADMINISTRADORA poderá eliminar qualquer conteúdo relativo ao perfil do 
usuário: (I) por determinação legal; (II) em virtude de ordem judicial ou por 
determinação de autoridade competente; (III) para evitar ou corrigir quaisquer 
elementos que, a seu exclusivo critério, possam trazer ou tenham trazido 
prejuízos ou qualquer tipo de dano à ADMINISTRADORA ou a qualquer terceiro; 
(IV) para identificar, corrigir ou evitar quaisquer problemas técnicos na operação 
dos serviços; e (V) quando tais conteúdos estiverem em desacordo com o previsto 
no presente instrumento ou na legislação aplicável. 
 
4.8. O usuário é o único responsável pela utilização que faz dos serviços oferecidos 
pela ADMINISTRADORA, isentando e obrigando-se a indenizar desde já a 
ADMINISTRADORA ou qualquer terceiro por conta de eventuais danos advindos 
desse uso. 
 
 
V. SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 
5.1. Os serviços da ADMINISTRADORA, bem como sua plataforma, podem 
integrar livremente aplicações de terceiros, com a finalidade de possibilitar à 
ADMINISTRADORA, oferecer ou operar os serviços. Esses serviços específicos são 
de responsabilidade dos terceiros que os disponibilizam, e serão regidos única e 
exclusivamente pelos termos de uso a eles aplicáveis, definidos por cada terceiro 
por eles responsáveis. 
 
5.2. Nos casos em que a aceitação dos termos de uso de terceiros seja necessária 
para a utilização de determinados serviços da ADMINISTRADORA, a não 
aceitação destes termos pode limitar o acesso do usuário aos serviços. 
 
5.3. A ADMINISTRADORA, não possui qualquer responsabilidade em relação a 
websites ou demais destinos de links que levem o usuário para fora da 
plataforma da ADMINISTRADORA. Da mesma forma, a ADMINISTRADORA não 
se responsabiliza por anúncios ou materiais de terceiros inseridos nos serviços, 
nem pelos produtos e serviços eventualmente anunciados por terceiros. 
 
VI. PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
6.1. Os presentes Termos de Uso concedem aos usuários, por meio destes Termos 
e durante sua vigência, uma licença não exclusiva, não transferível, não 
sublicenciável e limitada, para acessar a plataforma e fazer uso dos serviços da 
ADMINISTRADORA. Nem estes Termos de Uso nem o uso da plataforma e dos 
serviços transferem ou concedem ao usuário quaisquer direitos, exceto pela 
licença limitada concedida acima. 
 
6.2. As marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e design de 
interface, imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, conteúdos 
escritos e de som e áudio, programas de computador, banco de dados, arquivos 
de transmissão e quaisquer outras informações são direitos de propriedade 
intelectual da ADMINISTRADORA, observados os termos das Leis nº 9.279/1996 
(“Lei da Propriedade Industrial”), 9.609/1998 (“Lei do Software”) e 9.610/1998 (“Lei 
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de Direitos Autorais”), e sem prejuízo das demais normas relativas à proteção da 
propriedade intelectual, estão devidamente reservados. 
 
6.3. São vedados quaisquer atos ou contribuições tendentes a modificação das 
características, ampliação, alteração ou incorporação de quaisquer outros 
programas ou sistemas da ADMINISTRADORA. Toda e qualquer forma de 
reprodução dos serviços e da plataforma, de forma gratuita ou onerosa, sob 
quaisquer modalidades, formas ou títulos é expressamente vedada. 
 
6.4. O conteúdo disponibilizado na plataforma e/ou acessado em razão do uso 
dos serviços caracteriza somente autorização ao usuário para uso não comercial, 
pessoal e intransferível, para visualizar os conteúdos presentes na plataforma, 
não implicando qualquer licença, cessão ou transferência de titularidade de 
direitos da ADMINISTRADORA ao usuário relacionados ao conteúdo, marca ou 
outorga de demais direitos. Em caso de violação, a ADMINISTRADORA se reserva 
o direito de determinar a imediata remoção do conteúdo, sem prejuízo de outras 
sanções cíveis e penais estabelecidas na legislação pertinente. 
 
6.5. Ao gerar qualquer conteúdo por meio e nos serviços da ADMINISTRADORA, 
o usuário concede à ADMINISTRADORA uma licença não exclusiva e não 
onerosa, sem limitação geográfica, passível de ser sublicenciada e transferida, 
pelo prazo total de vigência da proteção dos direitos autorais definido pela 
legislação aplicável, no Brasil e no exterior, sobre todos os direitos autorais, 
direitos de marca e outros direitos de propriedade intelectual relacionados a 
qualquer conteúdo gerado por meio dos Serviços. 
 
VII. DIRETRIZES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
 
7.1. A ADMINISTRADORA envidará esforços para que os serviços e a plataforma 
sejam plenamente acessíveis a todo e qualquer tempo. Todavia, não há garantia 
de que o acesso e a sua utilização ocorram sem qualquer falha ou de forma 
ininterrupta. 
 
7.2. A ADMINISTRADORA não tem obrigação de monitorar, fiscalizar ou controlar 
o uso que os usuários fazem dos serviços. Nesse sentido, a ADMINISTRADORA 
não garante que os usuários venham a utilizar a plataforma em conformidade 
com os Termos Gerais, que governam o acesso da plataforma e a utilização dos 
serviços, bem como com a legislação em vigor, tampouco se responsabiliza pelo 
conteúdo gerado pelo usuário durante o uso dos serviços. 
 
7.3. A ADMINISTRADORA envidará esforços para, dentro dos padrões 
recomendados de segurança, garantir que os dados pessoais informados pelos 
usuários sejam protegidos e mantidos confidenciais. Todavia, a 
ADMINISTRADORA não pode garantir que a proteção dos dados e sua segurança 
jamais venham a ser violados. 
 
7.4. O usuário é o único responsável por qualquer informação que vier a 
disponibilizar em razão da utilização dos serviços e pelo uso que faz da 
plataforma, respondendo integralmente por qualquer ofensa a direitos de 
terceiros que sua atuação posso causar. 
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VII. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1. O presente documento consiste na versão válida e eficaz dos Termos de Uso. 
Essa versão é responsável por governar todas as relações entre o usuário e a 
ADMINISTRADORA, exceto quando o usuário utilizar serviços que possuem 
termos ou regramentos próprios, respeitados os direitos adquiridos, os atos 
jurídicos perfeitos e a coisa julgada. 
 
8.2. A ADMINISTRADORA se reserva o direito de atualizar e modificar 
periodicamente quaisquer de seus documentos jurídicos, incluindo estes Termos 
de Uso, sempre que necessário. 
 
8.3. Caso qualquer disposição destes Termos seja considerada inválida ou 
inexequível, por qualquer motivo, o mesmo não ocorre em relação às disposições 
restantes. 
 
8.4. Existindo dúvidas sobre este instrumento ou sobre o que ele engloba, o 
usuário pode entrar em contato com a ADMINISTRADORA através do e-mail 
<consorcio@consorciovalor.com.br>. 

 
8.5. O USUÁRIO RECONHECE QUE AS PECULIARIDADES DE USO DOS 
SERVIÇOS DA ADMINISTRADORA FORAM SUFICIENTEMENTE DESCRITAS 
NESTES TERMOS E QUE A ADMINISTRADORA CUMPRIU DEVIDAMENTE O SEU 
DEVER DE INFORMAÇÃO. 
 
8.6. O USUÁRIO DECLARA TER LIDO ATENTAMENTE E COMPREENDIDO OS 
TERMOS E DISPOSIÇÕES DESTES TERMOS DE USO, ESTAR CIENTE DE SEU 
INTEIRO TEOR, E ESTAR DE ACORDO COM ESTES TERMOS, ACEITANDO 
TODAS AS SUAS CONDIÇÕES. 
 
 


