
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CONSÓRCIO 

O site do Novotempo Administradora de consorcio prima pela privacidade de seus visitantes, 
demonstrando neste termo como serão utilizadas todas as informações e dados 
eventualmente recebidos.  
Usando este Website, você concorda com os termos da versão mais recente desta política de 
privacidade. 

1. Tratamento de informações  

O Novotempo Administradora de consorcio valoriza a privacidade dos visitantes do Site e 
está atenta à confidencialidade das informações registradas em decorrência de seu acesso, 
seja o registro estatístico de seus dados de acesso, seja por meio de seu cadastro para 
navegação em áreas de acesso restrito ou participação em promoções. 
Para proteger suas informações, o Novotempo Administradora de consorcio adota 
ferramentas de proteção à tecnologia de informação de acordo com critérios atualizados e 
confiáveis do mercado.  

2. Informações submetidas no acesso 

 É possível você visitar o Site sem submeter suas informações pessoais. Isso quer dizer que 
você pode acessar o conteúdo do Site sobre os produtos e serviços da Novotempo 
Administradora de consorcio sem a necessidade de prover informações que o 
identifiquem, ou que possam ser usadas pela Novotempo Administradora de consorcio 
para entrar em contato com você, tais como nome, endereço, número de telefone e e-
mail.  
Por outro lado, a Novotempo Administradora de consorcio pode eventualmente solicitar 
informações pessoais, a fim de melhorar a sua experiência de navegação no Site, como 
personalização de páginas e participação em promoções.  
Essas informações, como nome, endereço e e-mail, são coletadas e armazenadas de forma 
segura e adequada à natureza dos dados. Você também tem o direito de entrar em 
contato para que seus dados enviados através de formulários sejam alterados ou excluídos 
de nossas bases de dados.  

3. O uso de informações anônimas 

 Nós podemos coletar e armazenar certas informações anônimas sobre a sua visita, 
incluindo o nome de seu provedor de acesso à internet (ISP), o tipo de navegador e 
sistema operacional utilizado para acessar nosso site, a data e hora de acesso, e as páginas 
visitadas (click-through). Essas informações não o identificam pessoalmente e são 
coletadas e utilizadas para gerar estatísticas de acesso e melhorar a utilidade do Site.  
Você como visitante e pessoa física ou jurídica tem o controle da própria privacidade, 
podendo a qualquer momento utilizar as funções de seu próprio navegador para “navegar 
anonimamente”.  
Porém, deve estar ciente de que alguns serviços deste e de outros sites poderão não 
funcionar corretamente devido à ocultação destes dados como é o caso de sistemas de 
login, formulários, exibição de anúncios irrelevantes ao seu gosto entre outros.  

 

 



 
 

4. Segurança  

A Novotempo Administradora de consorcio adota medidas de segurança atualizadas para 
proteger as informações pessoais por você enviadas. Além disso, a Novotempo 
Administradora de consorcio emprega procedimentos de segurança e políticas de restrição 
de acesso para proteger contra perda, roubo, acesso não autorizado, destruição, mau uso 
ou modificação dessas informações depois de recebidas.  
No entanto, como a segurança perfeita não existe na internet, você pode ajudar a proteger 
suas informações pessoais fechando o navegador após cada acesso.  

5. Política de revisões  

Se a Novotempo Administradora de consorcio alterar esta Política de Privacidade, tais 
mudanças serão publicadas nesta página para que você possa estar sempre a par do 
conteúdo atualizado. Sugerimos visitar periodicamente esta página para rever as nossas 
políticas e os nossos procedimentos.  

6. Compartilhamento de dados pessoais 

 Ao fornecer dados pessoais você está dando seu consentimento para compartilharmos 
esses dados principalmente quando necessário para concluir qualquer transação ou 
fornecer um determinado produto solicitado ou autorizado por você. Podemos também 
compartilhar dados com a Novotempo Administradora de consorcio Ltda., parceiros 
afiliados; fornecedores autorizados; quando exigido por lei ou para responder perante um 
processo judicial; para proteger vidas; para manter a segurança de nossos produtos e para 
proteger os direitos ou a propriedade da Novotempo Administradora de consorcio.  

7. Links de terceiros  

O Site poderá conter links para website(s) de terceiros. Você está ciente e concorda que a 
existência desses links não constitui endosso ou patrocínio de website(s) de terceiros pela 
Novotempo Administradora de consorcio e reconhece estar sujeito aos termos de uso e 
políticas de privacidade do(s) website(s) respectivo(s). 


