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Política de privacidade 

 

A Vp Negócios Imobiliários criou a política de privacidade, a fim de dar transparência e 

demonstrar seu comprometimento em proteger os dados pessoais de seus clientes, 

nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).  

1. DEFINIÇÕES: 

AGENTES DE TRATAMENTO: são o controlador e o operador 

CONTROLADOR: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

DADO PESSOAL: refere-se a informação relacionada à pessoa física identificada ou 

identificável. 

DADO PESSOAL SENSÍVEL: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) 

ENCARREGADO (DPO): pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua como canal 

de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. É o 

especialista em proteção de dados. 

OPERADOR (PROCESSADOR): pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 

TITULAR DE DADOS (USUÁRIO): pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que 

são objetos de tratamento. 

TRATAMENTO: todaoperação realizada com dados pessoais, tais como: coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 



2. COLETA E USO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

Dados coletados via Site de terceiros:  alguns dados pessoais podem ser coletados pela VP 

Negócios Imobiliários em site de terceiros para viabilizar o cadastro do Titular de dados. São 

eles: WhatsApp, CDL, Receita Federal. 

Dados fornecidos pela Titular e/ou operador: Para viabilizar a compra e venda, o Titular e/ou 

controlador deverão fazer, em um primeiro momento o seu cadastro no stand de vendas ou 

com um corretor, incluindo no formulário de cadastro as imagens tiradas dos seus dados 

pessoais listados a seguir: Dados pessoais completos (RG, CPF, nome completo, nome do pai, 

nome da mãe, endereço completo, telefone, e-mail); Dados profissionais: Dados de renda, 

dados bancários, IRRF. 

Em um segundo momento, assim que o Titular e/ou operador optarem por iniciar ou seguir 

com uma negociação, poderão ser solicitados os seguintes Dados pessoais do Titular, bem 

como imagens ou cópias dos tais documentos: RG, CNH, Conta de energia, conta de telefone, 

contra cheque, carteira de trabalho – capa, carteira de trabalho – qualificação civil, carteira de 

trabalho – contrato de trabalho, carteira de trabalho – alterações de salário, carteira de 

trabalho – FGTS, carteira de trabalho – anotações gerais, Recibo Imposto de renda, declaração 

de imposto de renda, extrato de conta bancária, contrato de prestação de serviços, contrato 

social, contracheque de pró-labore, declaração de retirada mensal, faturamento de empresa, 

carta concessão, extrato de benefício, extrato de aplicação/poupança, contrato de aluguel, 

recibo de aluguel, extrato FGTS, procuração para compra de imóvel, documentos de empresas 

em que é sócio e documentos de aposentadora. 

Dados pessoais sensíveis: Certidão de nascimento, certidão de casamento, união estável ou 

averbação de divórcio. 

3. COMPARTILHAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Dados necessários para banco de dados interno:  A Vp Negócios Imobiliários Ltda utiliza os 

dados pessoais e dados pessoais sensíveis apensas para o desenvolvimento das suas 

atividades, com as seguintes finalidades: Validar e atualizar as informações cadastrais dos 

Usuários; Validar o scoring bancário do Usuário; Fornecimento de dados para a corretagem 

imobiliária; Auxiliar a contratação de financiamento para o imóvel; Auxiliar a compra, venda ou 

locação do imóvel, mediante a assinatura de contratos; Realização do registro do imóvel no 

cartório. 

Como o banco de dados não funciona sem a maioria dos tais dados, sua coleta e tratamento 

são fundadas especialmente em tal necessidade para o cumprimento do contrato entre a VP 

Negócios Imobiliários e o Usuário. 
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Dados necessários para funcionalidades secundárias: Alguns dados, incluindo os Dados 

Pessoais, são coletados e utilizados para possibilitar o funcionamento de serviços acessórios, 

como informações de contato utilizadas para enviar ao Usuário informações importantes 

sobre o seu cadastro ou outras novidades relevantes, bem como para correta prestação de 

serviços. 

Os dados pessoais que são fornecidos pelo titular dos dados recebem o melhor tratamento de 

acordo com as finalidades e necessidades para os quais são coletados. 

O acesso às informações coletadas é restrito aos nossos colaboradores e parceiros e não são 

compartilhados com ninguém que não seja devidamente comprometido com a 

confidencialidade de suas informações. 

4. POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais coletados serão tratados durante todo o tempo em que durar a relação 

contratual da VP Negócios Imobiliários Ltda com o titular dos dados, ou pelo tempo que ser 

fizer necessário para o cumprimento da finalidade do tratamento ou para cumprimento de 

requisitos legais, contábeis ou regulatórios.  

5. CONHEÇA SEUS DIREITOS 

De acordo com o que estabelece o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, o titular dos 

dados tem direito a: 

A) Confirmar com a empresa a existência de tratamento de dados pessoais e obter, a 

qualquer tempo , acesso aos seus dados, sabendo, por exemplo, quais dados a 

empresa possui a seu respeito; 

B) Caso os dados do Usuário estejam incompleto, inexatos ou desatualizads, você pode 

requerer a correção deles, para mantê-los sempre corretos e atuais; 

C) Poderá requerer também a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados caso 

sejam desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados; 

D) Poderá requerer informações das entidades públicas e privadas com as quais a VP 

Negócios Imobiliários Ltda é obrigada ao compartilhamento de seus dados pessoais. 

E) Requerer a exclução dos seus dados coletados e armazenados, desde que cumprida a 

finalidade para a qual os mesmos foram coletados e caso não persista outra base legal 

que justifique a manutenção dos mesmos na base de dados da Vp Negócios 

Imobiliários Ltda. 

F) Rquerer a portabilidade dos dados a outro prestador de serviços quando essa opção 

for aplicável à realidade contratual; 



G) Nos casos de fornecimento do consentimento, você poderá revogá-lo, bem como 

requere a eliminação desses dados. 

 

6. SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Todos os dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e controlado, podendo estar 

seus servidores localizados no Brasil, ou em nuvem (cloud computing), o que pode exigir 

transferência e/ou processamento de Dados Pessoais fora do Brasil. 

Caso os Dados Pessoais sejam transferidos e/ou processados fora do território brasileiro, 
a VP Negócios Imobiliários Ltda compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis para 
assegurar que tais atividades sejam realizadas em conformidade com a legislação 
aplicável, sempre mantendo nível de conformidade rigoroso. 
 

7. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

Para os fins do disposto no art. 41 da LGPD, a Vp Negócios Imobiliários Ltda indica como 

encarregado de dados – DPO: 

DPO (Encarregado): Érico Miguel Braga 

Endereço para correspondências: Rua: Mostardeiro, 777, sala 1401 Bairro: Rio Branco, Porto 

Alegre-RS CEP: 90430-001 

E-mail para contato: erico@vpurbanizadora.com.br 

8. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

A VP Negócios Imobiliários Ltda poderá, a seu critério e a qualquer momento, atualizar e/ou 
alterar a presente Política, sem que haja qualquer tipo de ônus e/ou prejuízo aos direitos 
garantidos pela legislação em vigor aos Titulares. 
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