CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
CRECI 8ª REGIÃO - DF

Política de Privacidade

O CRECI - DF (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 8ª REGIÃO - DF) entende
ser de suma importância a proteção dos dados dos visitantes de seu sítio eletrônico,
motivo pelo qual utilizamos da presente Política para informar acerca do modo de
utilização dos dados que são informados no momento do acesso. Ao enviar seus dados
pessoais para realização de qualquer funcionalidade de nosso endereço eletrônico,
estará subentendida a autorização para divulgar as informações constantes nesta
Política.
Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), houve uma
premente necessidade de ampla regulamentação a respeito do tratamento de dados
pessoais, uma vez que são considerados direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade.
Assim o manejo com dados pessoais deverá ser realizado de forma transparente e ante
o consentimento prévio do usuário. Esta política de privacidade possui como objetivo
principal a informação a respeito da utilização de informações pessoais armazenadas
durante a visita em nosso site.
Deste modo, informamos que os sites da web recebem Cookies e Web Beacons quando
o usuário acessa as páginas, estes dados serão instalados automaticamente e originados
dos próprios servidores que hospedam todo conteúdo de servidores e de terceiros que
operam este site.
Assim como acontece com Cookies e Web beacons, também recebemos registros de
endereço IP, e seu ISP a depender do provedor utilizado, esses dados são utilizados
somente para fins estatísticos, baseados em local, data, e número de visitas, bem como
visualizações recebidas de um determinado ip/isp. Tais registros também podem ser
utilizados pelo banco de dados das publicidades aqui exibidas para a dissipação de
anúncios com base em interesses como é o caso do próprio Google Ads dentre outros.
Do direito ao não fornecimento de dados:
Como detentor do controle da própria privacidade, o usuário (visitante, pessoa física ou
jurídica), pode utilizar as funções de seu próprio navegador para "navegar
anonimamente".
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Contudo, deve restar claro que alguns serviços deste e de outros sites poderão não
funcionar corretamente devido a ocultação destes dados, tal como é o caso de sistemas
de login, formulários, exibição de anúncios irrelevantes, entre outros.
Da possibilidade de exclusão e alteração de dados
O usuário tem o direito de solicitar que seus dados enviados através de formulários
sejam alterados ou excluídos de nossas bases de dados, como é o caso de feeds de
notícias enviados por e-mails. E assim como os cookies e web beacons estes dados
também não serão vendidos, doados ou publicados para terceiros.
Do consentimento
O usuário declara-se ciente de que todas as atividades realizadas no site são
monitoradas em tempo real pelo sistema de segurança do servidor e eventuais
irregularidades detectadas imediatamente informadas ao departamento jurídico do
CRECI-DF que adotará imediatamente todas as medidas legais pertinentes, reportando
a ação como ilícito cível e penal às autoridades competentes.
Sites de terceiros
Este sítio possui ligações para outros sites, os quais, ao nosso ver, podem conter
informações/ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade
não possui abrangência a sites de terceiros, motivo pelo qual o usuário deverá declarar
ciência à respectiva política e privacidade daquele site.
O CRECI-DF não se responsabiliza pela política de privacidade ou mesmo conteúdo dos
sites de terceiros, ainda que seja acessado por atalho de nosso site.
Destinação
Nosso site é destinado à sociedade e ao mercado imobiliário do Distrito Federal, e não
coletaremos, usaremos, forneceremos ou processaremos, deliberadamente, de
qualquer outra forma, qualquer informação pessoal de menores de idade ou dos dados
sensíveis dos inscritos.
Alterações nesta política
Como modo de nos mantermos sempre atualizados ao dinamismo da legislação
brasileira, esta política poderá sofrer alterações, que serão divulgadas pela mesma via
de sua versão original. Motivo pelo qual, ao acessar o nosso site, a política e privacidade
deverá ser frequentemente consultada.
Ouvidoria
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No caso de qualquer comentário, dúvida ou sugestão para esta Política de Privacidade,
entre em contato com nosso Departamento de Ouvidoria (Fala.Br direcionado ao CRECIDF no https://crecidf.gov.br/tutorial-para-acesso-ao-fala-br/)
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