TERMO DE CONSENTIMENTO
A BRZ Empreendimentos considera a privacidade e a proteção dos dados de seus clientes e/ou
potenciais clientes, como de extrema importância e adota medidas robustas em seus negócios
para proteger a segurança e integridade de todas essas informações. A Companhia está
empenhada em preservar a sua privacidade, garantindo que seus dados pessoais serão tratados
de acordo com as legislações brasileiras e com as melhores práticas de mercado.
Disposições Gerais
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica, em
conformidade com a Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Informamos que coletamos seus dados pessoais visando a disponibilização de nossos produtos
e serviços. Caso você não concorde com isso, não conseguiremos viabilizar a comunicação e
oferta dos mesmos.
Os seus dados pessoais serão armazenados e preservados por um período de até 10 anos,
contados do fornecimento dos dados ou de sua respectiva atualização.
Você poderá, a qualquer momento, revogar o consentimento concedido, bem como exercer os
seus direitos como titular e sanar dúvidas acerca do tratamento de seus dados pessoais, através
de solicitações realizadas por meio do e-mail protecaodedados@brz.eng.br .
A BRZ Empreendimentos pode tratar dados pessoais seus, os quais não estejam vinculados ao
seu consentimento, como para o cumprimento de obrigações legais ou execução de contratos,
perante os termos vigentes nas legislações pertinentes. Para maiores informações sobre
proteção de dados, visite a nossa Política de Privacidade, presente em nossos portais online.
Direitos dos Titulares de Dados
Os direitos dos titulares assegurados pelo Art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados estão
garantidos a você. São eles:
Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos
dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:
I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial;
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou
uso compartilhado de dados;
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CONSENTIMENTO
Eu estou ciente e de acordo com o compartilhamento, de meus dados pessoais concedidos, com
corretores de imóveis que intermediam a relação com a BRZ Empreendimentos, visando a oferta
de produtos e serviços.
Eu estou ciente e de acordo com o meu cadastro na base de contatos da BRZ Empreendimentos,
para recebimento de comunicações marketing acerca de produtos oferecidos pela Companhia,
via e-mail.
Eu estou ciente e de acordo com o meu cadastro na base de contatos da BRZ Empreendimentos,
para recebimento de comunicações marketing acerca de produtos oferecidos pela Companhia,
via WhatsApp.
Eu estou ciente e de acordo com o meu cadastro na base de contatos da BRZ Empreendimentos,
para recebimento de comunicações marketing acerca de produtos oferecidos pela Companhia,
via telefone.
Eu estou ciente e de acordo com o meu cadastro na base de contatos da BRZ Empreendimentos,
para recebimento de comunicações marketing acerca de produtos oferecidos pela Companhia,
via SMS.
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