
 
TERMOS E CONDIÇÕES 

 
A Consciente Construtora e Incorporadora em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGDP (Lei n° 13.709/2018) e, se preocupando com a integridade das informações 
fornecidas por seus usuários nos meios digitais, estabeleceu esta Política de Privacidade. Nosso 
compromisso é respeitar sua privacidade e garantir o sigilo de todas as informações fornecidas. 
Todos os dados cadastrados em nosso site são utilizados apenas para melhorar sua experiência 
em nosso site e mantê-lo atualizado sobre os lançamentos e empreendimentos da nossa empresa 
assim como fazer envio de newsletter. 
 
Uso e Segurança das informações: 
Os usuários reconhecem e concordam que ao acessarem o site, preencherem formulários ou outro 
cadastro poderão ter seus dados coletados como nome, endereço, e-mail e telefones, com o 
objetivo de facilitar nosso contato com os mesmos e divulgar mais informações sobre nossos 
empreendimentos e novidades consciente. 
As informações dos usuários serão coletadas por meios éticos e legais em um banco de dados de 
propriedade da Consciente Construtora e Incorporadora e serão tratadas de forma confidencial pela 
Consciente, salvo por determinação legal ou judicial, senso que suas informações nunca serão 
transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram 
coletadas. 
Seguindo os preceitos contidos na Lei 13709/18, a Consciente Construtora e Incorporadora tomará 
medidas de segurança adequadas contra acesso, alteração, divulgação ou destruição não 
autorizada dos dados. Essas medidas incluem análises internas de nossas práticas de coleta, 
armazenamento e processamento de dados e medidas de proteção, incluindo criptografia e 
medidas físicas apropriadas contra acessos não autorizados aos sistemas nos quais armazenamos 
os dados pessoais. 
O acesso às informações pessoais coletadas será limitado aos colaboradores e representantes da 
Consciente Construtora que, a fim de operar, desenvolver ou melhorar os Serviços, tenham a 
necessidade de acesso a tais informações. A Consciente Construtora não permitirá o acesso de 
terceiros às Informações do Usuário e aos Registros de Acesso, a menos que expressamente 
solicitado pelo Usuário ou conforme previsto nesta Política de Privacidade e nas diretrizes definidas 
na LGPD. 
A Consciente Construtora poderá compartilhar Informações do Usuário e os Registros de Acesso 
com outras empresas prestadoras de serviços de armazenamento e hospedagem de dados, que 
poderão ser responsáveis pelo armazenamento das Informações e Registros do Usuário. A 
Sociedade poderá compartilhar Informações do Usuário e os Registros de Acesso com outras 
empresas prestadoras de serviços e/ou sites dedicados à avaliação do comportamento de usuários 
da Internet ou serviços similares, a fim de melhorar a qualidade dos Serviços. Normalmente, tais 
empresas ou sites possuem políticas próprias de privacidade para fins de proteção de dados e 
fornecem, em alguns casos, a possibilidade do Usuário realizar um opt-out. De qualquer forma, a 
Sociedade dedicará o máximo esforço para que a privacidade das informações compartilhadas seja 



protegida da melhor forma possível. Não obstante, a Consciente Construtora não será em hipótese 
alguma responsável por danos causados por tais empresas ou sites, decorrentes da violação do 
seu dever de confidencialidade, proteção e privacidade dos dados a que tenham acesso. 
A Consciente Construtora não está obrigada a armazenar as Informações do Usuário por período 
determinado, podendo mantê-las e/ou removê-las, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, 
conforme julgar conveniente. 
O Site poderá conter links para outros sites não pertencentes à Consciente Construtora. A 
Consciente Construtora e Incorporadora não é responsável pelas ações desses sites, para os quais 
não será aplicável a presente Política de Privacidade. Recomendamos analisar a política de 
privacidade de cada site, para entender os procedimentos de coleta e uso de informações dos 
usuários, bem como a forma de proteção conferida a dados pessoais. 
A Consciente Construtora e Incorporadora não venderá, licenciará ou compartilhará, para fins 
comerciais, ou de qualquer forma comercializará, as Informações do Usuário ou os Registros de 
Acesso, salvo nos casos expressamente previstos na LGPD. No entanto, o Usuário consente 
expressamente, mediante a aceitação desta Política de Privacidade, que a Consciente Construtora 
e Incorporadora poderá transferir, na totalidade ou em parte, as Informações do Usuário e os 
Registros de Acesso para qualquer de suas afiliadas, subsidiárias e/ou controladoras, 
societariamente ou comercialmente ligada à Consciente, bem como para terceiros que prestem 
serviços de armazenamento e hospedagem de dados. 

  
Cookies: 
Na Consciente Construtora, o uso de cookies é realizado apenas para reconhecer um visitante 
constante e melhorar a experiência de navegação. 
O Usuário reconhece e concorda que o Site poderá utilizar cookies com o objetivo de fornecer ao 
Usuário um serviço mais eficiente, através do armazenamento de suas preferências de navegação 
e acesso ao Site, inclusive o comportamento de navegação, o endereço de IP, entre outras 
informações. No entanto, a Consciente Construtora não coletará informações pessoais 
identificáveis de maneira direta por meio do uso de cookies ou tags. Um cookie é um pequeno 
arquivo de texto por meio do qual se pode identificar, de forma exclusiva, tudo o que é instalado, 
enviado ou escrito para o computador do usuário da Internet, quando acessa determinado site, a 
fim de obter, automaticamente, informações sobre seu comportamento enquanto navega na 
Internet. Um arquivo cookie normalmente contém o nome do domínio de onde foi transferido, a data 
de criação e um código de identificação. As únicas informações pessoais que um cookie pode 
conter são as informações que os próprios usuários fornecem durante a navegação na Internet, 
como o endereço de IP, as páginas visitadas e a ordem das páginas visitadas, o tempo despendido 
em cada página, data, hora, entre outros. Um cookie não pode ler dados do disco rígido dos 
usuários ou ler arquivos cookie criados por outros sites. 
A maioria dos navegadores são inicialmente configurados para aceitar cookies, mas os usuários 
podem redefinir seu navegador para recusar todos os cookies, ou então para solicitar ao sistema 
que indique quando um cookie é enviado. No entanto, se os cookies estiverem desativados, é 
possível que alguns recursos e serviços do Site não funcionem corretamente. 



Os Usuários podem optar pela não identificação do seu navegador da Internet pelo Site. Para tanto, 
o Usuário deve acessar a seção de ajuda do navegador da Internet e desabilitar os serviços de 
cookie. 

  
Envio de e-mails: 
A Consciente Construtora e Incorporadora nunca envia e-mails solicitando dados bancários ou 
pessoais dos usuários. 
Nossos e-mails com informações têm como remetentes: @consciente.com.br. 
Os links de nossos e-mails levam diretamente para o site da Consciente Construtora e 
Incorporadora. 
Caso deseje parar de receber nossos e-mails, basta clicar no link “remova aqui” que se localiza no 
rodapé de todos os e-mails enviados. 

  
Alterações nesta Política de Privacidade: 
Esta Política de Privacidade pode ser alterada periodicamente. 
Esta Política de Privacidade não reduzirá os seus direitos sem o seu consentimento explícito. 
Publicaremos todas as alterações da Política de Privacidade nesta página e, se as alterações forem 
significativas, inseriremos um aviso com mais destaque, incluindo, para alguns serviços, notificação 
por e-mail das alterações da Política de Privacidade. 


