
                       POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Esta política foi criada para reafirmar o compromisso da Viana & Moura Construções com a 

segurança, privacidade e a transparência no tratamento das suas informações.  

Você pode navegar por esse site sem fornecer informações pessoais. Caso você informe 

algum dado através de formulário estas informações seguirão as diretrizes aqui citadas de 

como coletamos e tratamos os seus dados. 

 

1. Os seguintes dados de informações pessoais podem ser solicitados e armazenados: 

a. Nome, e-mail, telefone, endereço, sexo, data de nascimento, CPF, profissão, 

RG, CNH, estado civil, escolaridade e informações de renda. 

2. As informações pessoais coletadas poderão ser utilizadas para os seguintes fins: 

simulações de financiamento, análise de crédito pessoal, processo de compra do seu 

imóvel junto a Viana & Moura. 

3. Você autoriza expressamente a Viana & Moura a compartilhar alguns dos seus dados 

com terceiros desde que estejam alinhados com as atividades mencionadas no ponto 

2. Esses fornecedores deverão atender as especificações de segurança estipuladas 

pela empresa. Certas informações também poderão ser compartilhadas para fins de 

cumprimento de obrigações legais. 

4. O site da Viana & Moura se utiliza de cookies para melhor compreender o 

comportamento dos visitantes através de ferramentas de análises. 

5. Você pode solicitar a revisão e correção dos seus dados a qualquer momento por 

meio dos canais de atendimento. Após a compra da sua casa os seus dados 

permanecerão em nossa base a fim de cumprir obrigações legais. Em caso de 

desistência durante o processo de compra os seus dados ficarão em nossas de base 

de dados para oferecermos propostas futuras, podendo ser solicitado a sua remoção. 

6. Depoimentos e registros fotográficos de entregas de casas poderão ser divulgados 

nas redes sociais da empresa. 

7. Caso você crie um login e senha para a plataforma de clientes é de sua 

responsabilidade mantê-la em sigilo, não compartilhando com ninguém. A Viana & 

Moura em hipótese alguma solicitará esta senha de acesso. 

8. Não se preocupe, tomamos as devidas medidas técnicas e organizacionais para 

garantir a segurança das suas informações. O acesso às informações coletadas está 

restrito apenas a funcionários autorizados para o uso adequado dessas informações. 

9. Você autoriza a Viana & Moura a entrar em contato com você nos seguintes canais 

informados no seu cadastro: e-mail, telefone, SMS e WhatsApp. 

10. Podemos atualizar esta política periodicamente, através da publicação de uma nova 

versão em nosso site. Você deve verificar esta página ocasionalmente para garantir 

que compreende quaisquer alterações nesta política. Podemos notificá-lo sobre 

alterações nesta política por e-mail ou através do sistema de mensagens privadas em 

nosso site. 

 

 

 


