IMOVOMAP
Política de Privacidade
(revisão 02; 31 de Agosto de 2020)
Por esse documento eletrônico, IMOVOMAP - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E
AGENCIAMENTO LTDA., pessoa jurídica com sede na cidade de Curitiba/PR, inscrito no CNPJ
sob o nº:38.027.450/0001-40 (doravante IMOVOMAP www.imovomap.com.br), informa sua
POLÍTICA DE PRIVACIDADE, conforme as disposições abaixo elencadas.

• Noções gerais:
O documento eletrônico em tela aborda a política de privacidade dos serviços prestados pela
plataforma online www.imovomap.com.br e os aplicativos para Android e iOS, demonstrando
especificamente como as informações e dados pessoais de cada USUÁRIO serão administrados.
A política de privacidade visa especificamente proteger as informações dos usuários, assegurando
que seus dados não serão fornecidos á terceiros, exceto nas circunstâncias previstas nesse
documento eletrônico no que concerne à verificação do USUÁRIO.

• Cadastro – Informações e Dados Pessoais
Para se tornar um USUÁRIO do portal www.imovomap.com.br e os seus aplicativos será
necessário realizar o seu cadastro no portal e informar os seus dados de maneira exata e correta,
uma vez que seus dados poderão ser confirmados com entidades públicas e banco de dados.
Estando desde já autorizada a consulta aos órgãos necessários para a verificação do cadastro do
USUÁRIO.
É importante ressaltar que os dados que o IMOVOMAP obtiver das entidades supracitadas serão
de caráter confidencial, sem prejuízo ao USUÁRIO.
Para possibilitar o usufruto dos serviços disponíveis no portal IMOVOMAP e os seus aplicativos, é
necessário a efetuação do cadastro informando seus dados pessoais, sendo de incumbência do
USUÁRIO manter as suas informações e dados pessoais sempre atualizados.
Ao se cadastrar, o USUÁRIO poderá optar pelo recebimento de ofertas exclusivas em seu endereço
eletrônico (e-mail), telefones informados e Aplicativos de mensagens, bem como eventuais
informações adicionais sobre nossos serviços prestados.
Poderá também autorizar a divulgação das informações dos imóveis buscados e os seus contatos
(e-mail e telefones) aos VENDEDORES, visando assim, facilitar a ao USUÁRIO a encontrar o
imóvel buscado.

• Cookies
Os cookies são os dados enviados pelo portal www.imovomap.com.br e os aplicativos para Android
e iOS diretamente ao computador e smartphone do usuário facilitando a sua identificação,
auxiliando assim na facilidade do usuário em se conectar na plataforma IMOVOMAP e os seus
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aplicativos, auxiliando na segurança do usuário, bem como no controle interno do portal no que se
refere às preferências e frequência de visitas realizadas pelo usuário.
É de incumbência do usuário a autorização da identificação dos cookies, uma vez que o mesmo
pode ser alterado nas configurações do navegador do seu computador a qualquer momento.
O USUÁRIO fica ciente sobre um eventual desrespeito às normas de segurança do portal
IMOVOMAP e os seus aplicativos, através de alguma tentativa de burlar o sistema prejudicando o
bom funcionamento do website, o IMOVOMAP com o intuito de proteger o website e os demais
usuários, pode vir a adotar medidas para identificação do USUÁRIO infrator e tomar as medidas
necessárias cabíveis para o caso.

• Compartilhamento de Informações
Conforme já mencionado nesse documento eletrônico, as informações pessoais são confidenciais,
onde os dados serão armazenados em um banco de dados restrito, prezando pela
confidencialidade e segurança dos dados dos usuários.
Entretanto, a existem exceções quanto ao compartilhamento das informações pessoais, como nos
casos de requerimento por parte das autoridades judiciais e governamentais, dessa forma, o
IMOVOMAP contribui com as autoridades nos casos previstos em lei, com total discrição, prezando
pela segurança dos demais usuários.
As informações pessoais são de completo sigilo, sendo elas vinculadas tão somente ao seu
registro, podendo também ser utilizadas para cumprir obrigações legais de qualquer natureza.
O USUÁRIO pode, a qualquer momento, solicitar a exclusão de suas informações do portal
IMOVOMAP, através dos contatos disponíveis no portal.

• Obtenção e utilização das informações pessoais dos usuários
O portal IMOVOMAP e os seus aplicativos coletam as informações de acesso e pessoais
de todos os usuários quando estes:
a) Acessam o website www.imovomap.com.br e os aplicativos para Android e iOS;
b) Realizam seu cadastro no portal informando seus dados;
c) Ao entrarem em contato pelos canais de contatos disponíveis no website;
d) Realizam interação com o website informando seus dados voluntariamente através das
ferramentas existentes.
O IMOMAP fica autorizado, como meio de marketplace a compartilhar todas as informações
necessárias com os vendedores, na medida que esses tenham a possibilidade de cumprir com as
solicitações do USUÁRIO.

• Sigilo das Informações
Todas as informações fornecidas pelos usuários ao IMOVOMAP estão devidamente seguras com
caráter sigiloso, sendo armazenadas em um banco de dados restrito.
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O IMOVOMAP se compromete inteiramente com seus usuários em manter a confidencialidade de
suas informações, sob qualquer hipótese, com exceção dos casos já descritos anteriormente.
O USUÁRIO reconhece e permite que o IMOVOMAP disponibilize em seu portal e seus aplicativos,
links que redirecionam o usuário a outros websites, os quais podem coletar as informações
pessoais do USUÁRIO, devendo dessa forma o USUÁRIO se atentar aos termos de uso e políticas
de privacidade do website acessado.
O USUÁRIO reconhece e concorda que o IMOVOMAP não é responsável pelas práticas de
privacidade de websites diversos, sendo de responsabilidade do USUÁRIO se atentar às políticas
de outros websites.
Essa política de privacidade compete exclusivamente aos dados coletados pelo IMOVOMAP.
O IMOVOMAP declara expressamente que respeita toda e qualquer legislação vigente sobre a
proteção de dados e privacidade dos usuários.
Fica reservado ao IMOVOMAP a alteração dessa política de privacidade, sem aviso prévio, sendo
de responsabilidade dos usuários consultarem com frequência esse documento eletrônico.
FIM
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