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1. OBJETIVO 
 

A Política de Privacidade da SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA foi criada com o intuito 

de demonstrar o seu compromisso com a proteção de seus dados pessoais. Na SAGITUR, 

privacidade e segurança são prioridades e nos comprometemos com a transparência do 

tratamento de dados pessoais dos nossos usuários/clientes. Por isso, esta presente Diretiva 

de Privacidade estabelece como é feita a coleta, uso e transferência de informações de 

clientes ou outras pessoas que acessam ou usam nosso site. 

Ao utilizar nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas informações 

pessoais nas formas descritas nesta Política, sob as normas de Proteção de Dados (LGPD, 

Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as 

demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis. 

Dessa forma, a SAGITUR no papel de Controladora de Dados, obriga-se ao disposto na 

presente Política de Privacidade. 

 

2. QUAIS DADOS COLETAMOS SOBRE VOCÊ? 
 

Para que possamos prestar os nossos serviços, torna-se imprescindível a coleta de 

algumas informações a seu respeito. A Organização poderá coletar dados pessoais 

fornecidos diretamente  por  você, por terceiros ou coletados de forma automática, de acordo 

com o serviço prestado. Veja abaixo, com um pouco mais de detalhe, as formas de coleta de 

dados pessoais: 

→ Dados pessoais fornecidos diretamente  por  você: a Organização coletará todos os 

dados pessoais inseridos ou encaminhados ao acessar nosso site ou ao contratar 

produtos e/ou serviços. 

 

→ Dados pessoais fornecidos por terceiros: Podemos receber seus dados pessoais 

por intermédio de terceiros, sejam parceiros ou prestadores de serviços, que 

possuam algum relacionamento com você. É possível, ainda, seja coletado: dados 

de bases públicas, disponibilizadas por autoridades (como a Receita Federal, por 

exemplo) ou por terceiros, ou até mesmo dados tornados públicos por você em 

websites ou rede sociais, sempre respeitando a sua privacidade. 

 

→ Dados pessoais coletados automaticamente: a Organização também pode coletar 

uma série de informações de modo automático e para tanto se utiliza de algumas 

tecnologias de mercado, como cookies, pixel tags, beacons e local shared objects, com o 



  

 

propósito de melhorar a sua experiência de navegação em nossos serviços, de acordo com 

os seus hábitos e as suas preferências. 

 

Para toda a coleta de dados pessoais, a Organização sempre seguirá as seguintes regras 

essenciais: 

• Apenas serão coletadas informações imprescindíveis para a prestação dos 

serviços oferecidos. 

• Se necessário, lhe pediremos autorização ou lhe avisaremos para coleta de 

novos dados, acompanhado da devida justificativa. 

• Os dados pessoais coletados somente serão utilizados para cumprir com as 

finalidades informadas a você; 

 

3. O QUE SÃO E COMO UTILIZAMOS COOKIES 
 

Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus dispositivos 

quando você visita os websites ou utiliza os serviços on-line da Organização. Geralmente, 

um cookie contém o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, que é gerado 

aleatoriamente. 

 

A Organização utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar seu website e aplicações 

aos interesses e necessidades de seus Usuários, bem como para auxiliar e melhorar suas 

estruturas e seus conteúdos. Os cookies também podem ser utilizados para acelerar suas 

atividades e experiências futuras em nossos serviços. 

 

Por  meio de cookies, o Site armazena informações sobre as atividades do navegador, 

incluindo endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades (logs), que poderão 

compreender dados como o endereço IP, as ações efetuadas no Site, as páginas acessadas, 

as datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do Site e as informações sobre o 

dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, navegador, dentre outros aplicativos 

instalados, serão utilizados apenas para fins estatísticos e de métricas dos serviços 

disponibilizados, para a investigação de fraudes ou de alterações indevidas em seus sistemas 

e cadastros, não tendo como finalidade o fornecimento dos dados a terceiros sem autorização 

expressa do Usuário. 

 



  

 

 

TIPOS DE 

COOKIES 

 

O QUE ELES FAZEM? 

 

NECESSÁRIOS 

Os cookies são essenciais para que o website da Organização permita que você navegue 

corretamente, bem como faça o uso de todas as funcionalidades 

disponíveis. 

 

DESEMPENHO 

Os cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com a página da Organização, 

fornecendo informações sobre as áreas  visitadas, o  tempo  de 

visita ao site e quaisquer problemas encontrados, como mensagens de erro. 

 

 

FUNCIONAIS 

Os cookies permitem que  a página da  Organização  se  lembre  de suas  escolhas, para 

proporcionar uma experiência personalizada. Também, possibilitam que os Usuários assistam a 

vídeos e utilizem ferramentas sociais, campos para 

comentários, fóruns, dentre outros. 

 

 

MARKETING 

Os cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo relevante e do interesse dos Usuários. 

Podem ser utilizados para apresentar publicidade com um maior direcionamento ou limitar o número 

que esta é veiculada, nas páginas da Organização. Também, 

permitem a medição da eficácia de uma campanha publicitária lançada. 

 

A qualquer momento você, Usuário de nossos serviços, poderá revogar a sua autorização 

quanto à utilização dos cookies, utilizando, para tanto, as configurações de seu navegador de 

preferência. Contudo, alertamos que, de acordo com a escolha realizada, certas 

funcionalidades dos nossos serviços poderão não funcionar da maneira idealmente 

esperada, bem como aspectos de segurança das informações e prevenção a fraudes poderão 

ser impactadas. 

 

4. CONSENTIMENTO 
 

É a partir do seu consentimento que tratamos os seus dados pessoais. O consentimento é a 

manifestação livre, informada e inequívoca pela qual você autoriza a SAGITUR a tratar seus 

dados. 

Assim, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados só serão 

coletados, tratados e armazenados mediante prévio e expresso consentimento.  

O seu consentimento será obtido de forma específica, evidenciando o compromisso de 

transparência e boa-fé da SAGITUR para com seus usuários/clientes, seguindo as regulações 

legislativas pertinentes. 



  

 

Ao utilizar os serviços da SAGITUR e fornecer seus dados pessoais, você está ciente e 

consentindo com as disposições desta Política de Privacidade, além de conhecer seus direitos 

e como exercê-los. 

A qualquer tempo e sem nenhum custo, você poderá revogar seu consentimento. 

É importante destacar que a revogação do consentimento para o tratamento dos dados pode 

implicar a impossibilidade da performance adequada de alguma funcionalidade do site que 

dependa da operação. Tais consequências serão informadas previamente. 

 

5. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 
 

A SAGITUR assegura a seus usuários/clientes seus direitos de titular previstos no artigo 18 

da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer 

tempo: 

• Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira simplificada ou em 

formato claro e completo. 

• Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob forma impressa 

ou por meio eletrônico, seguro e idôneo. 

• Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes. 

• Limitar seus dados, quando desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a legislação através da anonimização, bloqueio ou eliminação. 

• Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório de dados cadastrais 

que a (nome empresarial simplificado) trata a seu respeito. 

• Eliminar seus dados, tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos 

previstos em lei. 

• Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados. 

• Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento, sobre as 

consequências da negativa. 

 

6. COMO VOCÊ PODE EXERCER SEUS DIREITOS DE TITULAR? 
 

Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com a SAGITUR através 

dos seguintes meios disponíveis: 

•  TEL: 11 3115-0398 

• E-MAIL: contato@sagiturcorretora.com.br 

about:blank


  

 

De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da 

solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais comprovações que possam 

comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será informado previamente. 

 

7. COM QUEM SEUS DADOS PODEM SER COMPARTILHADOS? 
 

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, a SAGITUR não compartilhará seus dados 

pessoais com nenhum terceiro não autorizado.  

Seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros comerciais, onde recebem 

seus dados apenas na medida do necessário para a prestação dos serviços contratados e 

nossos contratos são orientados pelas normas de proteção de dados do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Além disso, também existem outras hipóteses em que seus dados poderão ser 

compartilhados, que são: 

I – Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais, 

administrativas ou governamentais competentes. 

II – Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma 

automática 

III – Proteção dos direitos da SAGITUR em qualquer tipo de conflito, inclusive os de teor 

judicial. 

 

8. O QUE FAZEMOS PARA MANTER SEUS DADOS SEGUROS? 
 

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas, eletrônicas 

e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade. 

Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais 

coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações 

gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados. 

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes: 

• Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais 

• O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de 

confidencialidade 

• Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo. 

• Os dados e informações coletados pela Sagitur Corretora, possuem copia de 
segurança(backup), que é realizado periodicamente. 
 



  

 

A SAGITUR se compromete a adotar as melhores posturas para evitar incidentes de 

segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhuma página virtual é inteiramente segura 

e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança, 

problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos 

de hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio 

usuário/cliente. 

Em caso de incidentes de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para você ou 

qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

 

9. COMO E POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS SERÃO ARMAZENADOS? 
 

Seus dados pessoais coletados pela SAGITUR serão utilizados e armazenados durante o 

tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades elencadas na 

presente Política de Privacidade sejam atingidas, considerando os direitos dos titulares dos 

dados e dos controladores. 

De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto a relação contratual entre você e 

a SAGITUR perdurar. Findado o período de armazenamento dos dados pessoais, estes serão 

excluídos de nossas bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses legalmente 

previstas no artigo 16 lei geral de proteção de dados, a saber: 

I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 

pessoais; 

III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados 

dispostos nesta Lei; ou 

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados 

os dados. 

Isto é, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o cumprimento de 

determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o exercício do direito de defesa em 

processos judiciais e administrativos serão mantidas, a despeito da exclusão dos demais 

dados.  

O armazenamento de dados coletados pela SAGITUR reflete o nosso compromisso com a 

segurança e privacidade dos seus dados. Empregamos medidas e soluções técnicas de 

proteção aptas a garantir a confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos seus dados. 



  

 

Além disso, também contamos com medidas de segurança apropriadas aos riscos e com 

controle de acesso às informações armazenadas. 

10. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 
 

Alguns dos terceiros com quem compartilhamos seus dados podem ser localizados ou possuir 

instalações localizadas em países estrangeiros. Nessas condições, de toda forma, seus dados 

pessoais estarão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados e às demais legislações 

brasileiras de proteção de dados 

Nesse sentido, a (nome empresarial simplificado) se compromete a sempre adotar eficientes 

padrões de segurança cibernética e de proteção de dados, nos melhores esforços de garantir 

e cumprir as exigências legislativas. 

Ao concordar com essa Política de Privacidade, você concorda com esse compartilhamento, 

que se dará conforme as finalidades descritas no presente instrumento. 

 

11. RESPONSABILIDADE 
 

A SAGITUR prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de tratamento 

de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas 

disposições e zelando por seu cumprimento. 

Além disso, também assumimos o compromisso de buscar condições técnicas e organizativas 

seguramente aptas a proteger todo o processo de tratamento de dados. 

Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em relação 

ao tratamento de dados realizado pela SAGITUR, comprometemo-nos a segui-las.  

 

12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ALTERAÇÕES 
 

Este documento foi elaborado com base na legislação aplicável sobre segurança da 

informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a 

Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da 

Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou 

gerais sobre o tema. 

A Organização reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar, alterar, acrescentar 

ou remover partes deste documento a qualquer momento. 

Esta Política de Privacidade foi criada  e publicada em nosso Portal em janeiro/2021. 



  

 

 

13. DEFINIÇÕES 
Caso tenha alguma dúvida sobre os termos utilizados nesta Diretiva de Privacidade, 

sugerimos consultar o glossário abaixo. 

 

Termo Definição 

 

 

Anonimização 

Processo por meio do qual o dado perde a possibilidade de 

associação, direta ou indireta, a um indivíduo, considerados os meios 

técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. 

 

 

 

Cookies 

Arquivos enviados pelo servidor do Site para o computador dos 

Usuários, com a finalidade de identificá-lo e obter os dados de 

acesso, como páginas navegadas ou links clicados, permitindo, 

desta forma, personalizar a navegação dos Usuários no Site, de 

acordo com o seu perfil. 

 

Dado pessoal 

Qualquer informação relacionada a pessoa natural, direta ou 

indiretamente, identificada ou identificável. 

 

 

Dado pessoal 

sensível 

Categoria especial de dados pessoais referentes a origem racial 

ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou 

a organização de carácter religioso, filosófico ou político, referentes 

à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos relativos 

a pessoa natural. 

 

IP 

Abreviatura de Internet Protocol. É um conjunto de números que 

identifica o computador dos Usuários na Internet. 

Logs Registros de atividades dos Usuários efetuadas no Site. 

 

Site 

Designa o endereço eletrônico www.bradesco.com.br e seus 

subdomínios. 

 

about:blank


  

 

 

Usuário 

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, tais como 

antigos, presentes ou potenciais clientes, colaboradores, 

contratados, parceiros comerciais e terceiros. 

 

 

 

Tratamento 

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 

referem: a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 

da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 

ou extração. 

 

Usuários 

Pessoas que acessam o Site e/ou interagem com as atividades nele 

oferecidas. 

 

 


