
 

 
 

Política de Privacidade  

Esta Política de Privacidade foi criada para demonstrar o compromisso da 

EMPRESTIMOFACIL.COM com a segurança e a privacidade das informações recebidas por 

aqueles que acessam nosso website https://www.emprestimofacil.com e para esclarecer 

como essas informações são coletadas e tratadas.  

A Política procura assegurar que as informações divulgadas no Portal sejam apuradas, 

completas e atuais, assim como, visa proteger os dados e informações de visitantes e 

usuários.  

O Conteúdo do Portal poderá ser atualizado ou modificado periodicamente, e por isso, 

não deve ser interpretado como definitivo, e sim sempre associado ao momento em que 

a informação foi coletada, o usuário deve sempre fazer menção da data específica do 

momento em que tiver colhido a informação do Portal. O horário do Portal seguirá o 

horário de Brasília.  

A EMPRESTIMOFACIL.COM procura corrigir, o mais rápido possível, eventuais imprecisões 

ou omissões do Conteúdo, mas não assumirá a responsabilidade pela sua utilização 

indevida, aplicação ou processamento que os usuários possam dar à mencionada 

informação, em desconformidade com a natureza, propósito e função das informações 

disponibilizadas.  

O Portal poderá fornecer acesso para outros sites externos, cujos conteúdos e políticas de 

privacidade e segurança das informações não são de responsabilidade da 

EMPRESTIMOFACIL.COM. Assim, é recomendado aos usuários que, ao serem 

redirecionados para sites externos, consultem sempre as respectivas políticas e 

privacidade antes de fornecer seus dados ou informações.  

O usuário terá a opção de efetuar o cadastro, que está condicionado ao fornecimento de 

seus dados pessoais, bem como a aceitação de cookies de navegação, para identificação 

do IP do usuário e controle interno de navegação.  

Ao fornecer seus dados pessoais, o usuário automaticamente declara conhecer e aceitar 

os termos desta Política. Serão assim considerados dados como: nome, e-mail, data de 

nascimento, sexo, CPF, RG, CEP, profissão, endereço completo, interesses pessoais, senha 

pessoal, número de matrícula, senha de averbação e senha de consignação.  

O usuário que efetuar o cadastro poderá, a qualquer momento, solicitar que lhe seja 

informado o conteúdo de seu cadastro, podendo, inclusive, realizar as retificações que 

julgue convenientes, bastando, para tanto, fazê-las através de seu próprio cadastro no 

site. Pode ser feito pelo email emprestimo@emprestimofacil.com, o telefone 08007220721 

ou fixo(31)2517-3800.  



 

 
 

Quaisquer informações encaminhadas pelo usuário serão protegidas de acordo com 

padrões rígidos de confidencialidade e utilizadas para as seguintes finalidades:  

 

 

 

• comunicar o usuário a respeito de novos produtos, promoções, notícias da 

EMPRESTIMOFACIL.COM e de seus parceiros; 

 • manter atualizados os cadastros dos usuários para fins de contato telefônico, e-mail ou 

mala direta;  

• elaborar estatísticas gerais, sem que haja identificação dos usuários;  

•responder às dúvidas e solicitações dos usuários. 

 

O acesso às informações recebidas é restrito apenas aos integrantes da 

EMPRESTIMOFACIL.COM, suas subsidiárias, filiais ou coligadas, autorizados para o uso 

adequado dessas informações. Se o usuário desejar que sua conta seja excluída, ele terá à 

sua disposição o email emprestimo@emprestimofacil.com, o telefone 08007220721 ou 

fixo(31)2517-3800 para pedir a exclusão de conta e dados a qualquer momento, o que 

será feito imediatamente. Feita tal exclusão, seu cadastro será desativado da base de 

dados. 

 

A EMPRESTIMOFACIL.COM não venderá ou alugará quaisquer dados pessoais dos 

usuários cadastrados a quaisquer terceiros, podendo, entretanto, enviar informações 

capazes de identificar o usuário quando: 

 

• obtiver seu consentimento para compartilhar tais informações; 

 • necessitar compartilhar suas informações para fornecer o produto ou serviço solicitado 

ou autorizado pelo usuário;  

• necessitar enviar informações para empresas que trabalham em benefício da 

EMPRESTIMOFACIL.COM provendo um serviço ou produto. Exceto se informado de outra 

forma, essas empresas não terão direito de usar as informações enviadas sobre quaisquer 



 

 
 

usuários além do que for necessário para atender as necessidades da 

EMPRESTIMOFACIL.COM ou  

• houver solicitação das autoridades competentes. Será de total responsabilidade do 

usuário a garantia da veracidade e exatidão dos dados pessoais fornecidos neste Portal. 

 

A EMPRESTIMOFACIL.COM não assumirá qualquer responsabilidade no caso da 

inexatidão dos dados pessoais introduzidos pelo usuário no Portal, omissão de 

informação relevante, ou inserção de dados falsos que possam induzir em erro sobre o 

usuário.  

Se qualquer informação fornecida pelo usuário for falsa, incorreta, desatualizada ou 

incompleta, ou caso a EMPRESTIMOFACIL.COM tenha razões suficientes para suspeitar 

que tais informações sejam falsas, incorretas, desatualizadas ou incompletas, a empresa 

terá o direito de suspender ou cancelar imediatamente, independente de notificação, a 

conta de cadastro do usuário e recusar toda e qualquer utilização, presente ou futura, dos 

serviços que requerem cadastro específico.  

Todos os dados que os visitantes fornecerem no website da EMPRESTIMOFACIL.COM 

através de protocolos de segurança estarão protegidos, a fim de assegurar sua 

privacidade e autenticidade, à medida que trafegam pela Internet.  

Todavia, os websites da EMPRESTIMOFACIL.COM não asseguram a plena segurança das 

informações e/ou dados enviados pelos visitantes caso ocorram eventos que ocasionem 

casos fortuitos ou motivos de força maior, razão pela qual os visitantes expressamente 

renunciam a qualquer reivindicação contra os sites EMPRESTIMOFACIL.COM em 

decorrência de perda de dados eventualmente sofridos em virtude de acessos não 

autorizados e/ou quebra de segurança dos sistemas que mantêm os sites da 

EMPRESTIMOFACIL.COM.  

A EMPRESTIMOFACIL.COM disponibiliza seu email ola@emprestimofacil.com, seu 0800 

7220721 e seu telefone fixo (31)25173800 para eventuais questões ou dúvidas as quais 

seus clientes, usuários e visitantes possam ter. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


