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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Esta Política de Privacidade (“Política”) foi criada para atestar nosso compromisso 

em relação à privacidade, definindo no âmbito mais amplo de um modelo de gerenciamento 

de privacidade, para garantir o seu total cumprimento como base da cultura da Empresa 

(“KASINSKI”).  

  

A KASINSKI trata dados pessoais dos usuários (doravante “Usuário” ou 

“Consorciado”) de acordo com a Lei nº. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais – “LGPD”) e como esses dados são usados, compartilhados e como podem ser 

acessados, alterados ou excluídos. 

 

Para a correta leitura e interpretação desta Política, devemos lembrar que o termo 

“dado pessoal” refere-se a qualquer informação que possa identificá-lo(a) de maneira direta 

ou indireta, tais como dados cadastrais, preferências, dados sobre utilização de serviços 

vinculados à sua pessoa e identificadores eletrônicos.  

 

 Ao acessar nossa plataforma você fornece seus dados para pesquisas ou contratar 

nossos serviços e produtos. Portanto, recomendamos que você leia com atenção a Política 

abaixo. Ela descreve como tratamos as informações pessoais fornecidas por você ao acessar 

nosso site e/ou serviços da KASINSKI. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato enviando uma mensagem por meio do Portal 

de Atendimento. 

 

1 - Quais os tipos de informações são coletados? 

 

• Dados Cadastrais: Nome completo, RG, CPF, data de nascimento, idade, profissão, 

nome do responsável (se menor de idade), endereço completo, estado civil, escolaridade, 

religião, etnia, gênero, nacionalidade, nome do pai, mãe, cônjuge, e-mail, número de contato 

e dados biométricos, tais como a fotografia do seu documento de identificação e do seu 

rosto. 
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• Dados de Pagamento: Informações bancárias para efetuar o pagamento de 

determinados serviços adquiridos por você, renda declarada e comprovante . 

 

• Dados de Navegação: Endereço de IP, dados técnicos de conexão, URL, provedor, 

cookies, dados de geolocalização e informação dos dispositivos como modelo de hardware, 

versões do sistema operacional e configurações do dispositivo para acesso aos serviços.  

 

• Dados de Voz: Gravações de voz que nós fazemos e armazenamos em nossos 

servidores durante o de contato feito pelo usuário com a KASINSKI, incluindo, mas não 

limitando, ao atendimento e pós-vendas. 

 

• Dados Sensíveis: A KASINSKI pode utilizar sua biometria e a fotografia do seu 

rosto em nossos processos de identificação e autenticação para garantir a prevenção à fraude 

e a sua segurança na utilização de nossos canais.  

 

2 - Como e para que utilizamos Dados Pessoais? 

 

A quantidade e o tipo de informações coletada pela KASINSKI variam conforme o 

uso que você faz dos nossos serviços e plataformas. Coletaremos diferentes dados, por 

exemplo, caso você esteja visitando nossos sites, realizando uma simulação on-line de 

consórcio, preenchendo nosso formulário de contato direto, entre outros servi ços. 

 

Para tornar mais acessível essas informações, listamos abaixo o modo e finalidades 

pelos quais coletamos seus dados pessoais, a saber: 

 

• Prestar Serviços de Consórcio: Podemos coletar e tratar dados necessários para 

prover os serviços de consórcio. Essas coletas irão ocorrer, basicamente, para a adequada 

prestação dos serviços ofertados pela KASINSKI. 

 

• Manter você informado(a): Alguns dados podem ser coletados por meio de nossos 

canais para manter você informado a respeito do andamento ou agendamento dos serviços 

que foram contratados. Nossos canais de atendimento podem variar de acordo com a sua 

preferência. Podemos atendê-lo através de canais como telefone, e-mail, SMS, WhatsApp e 
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Website. Para a realização destes atendimentos, podemos coletar os seguintes dados: Nome 

Completo, CPF, RG, Data de Nascimento, Informações Bancárias, Endereço Completo e 

qualquer outro dado informado por você durante suas interações que seja necessário para 

realização do atendimento. Além disso, poderemos manter gravadas e armazenadas suas 

mensagens e ligações, inclusive para cumprimento de obrigação legal.  

 

• Responder Dúvidas, Solicitações e Fornecer Suporte:  Quando você entrar em 

contato conosco, trataremos seus dados pessoais para processar as suas solicitações, 

fornecer as devidas informações e suporte para uso das nossas plataformas, bem como tirar 

dúvidas sobre nossos produtos e serviços. Para isso, podemos coletar os seguintes dados: 

Nome Completo, Motivo do Contato, e-mail, Número de Contato, Informações associadas 

ao seu contato, bem como outras informações fornecidas por você durante suas interações. 

Além disso, poderemos manter gravadas e armazenadas suas mensagens e ligações, inclusive 

para cumprimento de obrigação legal.  

 

• Permitir acesso e uso das nossas plataformas e serviços:  Desenvolvemos algumas 

plataformas e aplicativos, que permitem o uso de alguns de nossos serviços e produtos. 

Utilizaremos os seus dados pessoais para que você possa ter acesso a esses serviços e todas 

as suas funcionalidades. 

 

• Acesso às nossas plataformas: Ao acessar e navegar em nossas plataformas, algumas 

informações acerca da sua navegação e dispositivos serão coletadas, podendo incluir dados 

pessoais como o Endereço IP, Data e Hora, localização geográfica, cookies, informações do 

dispositivo, fonte de referência, tipo de navegador, clickstream, duração da visita e páginas 

visitadas. Em outras hipóteses, o seu consentimento será solicitado para coletar e processar 

outras informações por meio de tecnologias como cookies ou similares, o que está detalhado 

em nossa Política de Cookies. Para facilitar a compreensão da presente Política, 

definiremos os Cookies. 

 

o Cookies: São pequenos arquivos de texto criados por sites visitados e que 

ficam salvos no computador e navegador do usuário. Tais arquivos servem para identificar 

o visitante, possibilitando que as nossas plataformas “lembrem” de suas sessões ativas, seja 

para personalizar a página de acordo com o perfil ou para facilitar o transporte de dados 

entre as páginas de um mesmo site, evitando que o usuário precise repetir ações (como o 
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preenchimento de formulários), pois esses dados já estão salvos ao acessar a página. A 

depender das configurações do seu navegador, é possível excluir ou desabilitar os cookies, 

sendo que, caso isso aconteça, é possível que sua experiência de navegação seja afetada em 

parte. 

 

• Desenvolver novos produtos e serviços: Utilizaremos seus dados pessoais para 

colaborar com o desenvolvimento de novos produtos, serviços, eventos e oportunidades 

promovidas pelas nossas empresas, inclusive por meio de técnicas de analytics (o uso 

aplicado de dados, análises e raciocínio sistemático para seguir em um processo de to mada 

de decisão eficiente). Quando isso for feito, tomaremos cuidado para que os dados utilizados 

não identifiquem os titulares ou seus dependentes (de forma anonimizada).  

 

• Enviar informações sobre novos produtos e serviços: Enviaremos comunicações a 

respeito de novos serviços, eventos e oportunidades promovidas pelas nossas empresas, 

promover ações de engajamento e autoconhecimento, além de disponibilizar programas de 

monitoramento, dicas e orientações sobre aspectos do consórcio. Além disso, também 

enviaremos informações importantes sobre a atualização de nossos termos, condições e 

procedimentos. 

 

• Cumprir obrigação legal ou ordem judicial: Em algumas situações, precisaremos 

compartilhar informações (que podem incluir dados pessoais e dados sensíveis) para fins de 

cumprimento de uma demanda regulatória, ordem legal ou judicial ou previsão legal do 

Banco Central Brasileiro (BACEN) e outras entidades, quando legalmente requerido.  

 

3 - Quais os fundamentos legais que usamos para tratar os seus Dados Pessoais?  

 

Somos requeridos por Lei a estabelecer neste documento quais os fundamentos legais 

para tratamento dos seus dados pessoais, principalmente relacionados às hipóteses legais 

definidas pela LGPD. 

 

Como resultado, os seus dados pessoais serão tratados nas seguintes hipóteses: 
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(a) mediante o fornecimento do seu consentimento para tratamento de seus dados, como por 

exemplo, para lhe conceder acesso a alguma plataforma mantida pela KASINSKI ou 

disponibilizar algum material de marketing. Caso você não queira continuar recebendo 

qualquer material de marketing nosso, basta clicar na função de cancelamento de assinatura 

constante na comunicação ou no e-mail recebido. 

 

(b) quando existentes legítimos interesses da KASINSKI no oferecimento e entrega de 

nossos serviços para você ou para nosso cliente, bem como para o funcionamento eficaz e 

lícito dos nossos negócios, desde que tais interesses não sejam superados pelos seus 

interesses, direitos e liberdades fundamentais.  

 

(c) observação de obrigações legais e regulatórias aplicáveis que podem exigir a coleta, 

armazenamento e compartilhamento de seus dados pessoais a fim de atender disposições 

legais e regulatórias, tais como: (i) manutenção de registros para fins fiscais ou 

fornecimento de informações a um órgão público ou órgão de aplicação da lei; (ii) 

cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;  e (iii) cumprimento de obrigações 

de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e condutas irregulares.  

 

(d) para executar eventual contrato, bem como para fornecer nossos serviços a você ou nosso 

cliente. 

 

(e) para exercer regularmente nossos direitos, como por exemplo, para exercer nosso direito 

de defesa em algum processo judicial ou administrativo.  

 

(f) proteção da vida ou da incolumidade física sua ou de terceiros;  

 

(g) tutela da sua saúde. 

 

Da mesma forma, os seus dados pessoais sensíveis serão tratados nas seguintes 

hipóteses: 

 

(a) mediante o fornecimento do seu consentimento específico e destacado para tratamento 

de seus dados; 
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(b) Quando necessário para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias aplicáveis 

que podem exigir a coleta, armazenamento e compartilhamento de seus dados pessoais a fim 

de atender disposições legais e regulatórias, tais como: (i) manutenção de registros para fins 

fiscais ou fornecimento de informações a um órgão público ou órgão de aplicação da lei; 

(ii) cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;  e (iii) cumprimento de 

obrigações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e condutas irregulares.  

 

(c) proteção da vida ou da incolumidade física sua ou de terceiros.  

 

(d) tutela da saúde. 

 

(e) para exercer regularmente nossos direitos, como por exemplo, para exercer nosso direito 

de defesa em algum processo judicial ou administrativo.  

 

(f) garantia da prevenção à fraude e à sua segurança, nos processos de identificação e 

autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.  

 

4 - Como protegemos seus Dados Pessoais? 

 

Implementamos as medidas de segurança ao nosso alcance que consideramos ade quadas 

para proteger os seus dados pessoais contra o processamento não autorizado ou ilegal, 

venda, perda, destruição ou danos acidentais.  

 

A KASINSKI garante a segurança da informação em seus sistemas por meio de 

protocolos, controles, políticas internas, adotando, assim, as seguintes medidas de 

segurança: 

 

Usamos uma série de medidas físicas, eletrônicas e gerenciais para garantir que seus 

dados pessoais se mantenham seguros, precisos e atualizados. Essas medidas incluem:  

 

• Educação e treinamento da equipe responsável para que eles estejam cientes de nossas 

obrigações de privacidade e proteção de dados ao lidar com dados pessoais;  
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• Controles administrativos e técnicos para restringir o acesso a dados pessoais às 

empresas e aos profissionais autorizados, condicionados à necessidade de conhecimento; 

 

• Medidas tecnológicas de segurança, incluindo firewalls, criptografia e software 

antivírus; 

 

• Medidas de segurança física, tais como passes de segurança de empregados para 

acessas nossas instalações; 

 

• Auditoria regular interna para garantir que as medidas de proteção de dados estão 

sendo cumpridas; 

 

• Adoção de procedimentos preventivos contra incidente de segurança da informação, 

bem como técnicas de remediação e gerenciamento de crises.  

 

Além disso, visando a devida proteção e tratamento de seus dados pessoais em 

conformidade com a LGPD, além das demais leis aplicáveis, nós nos comprometemos a: 

 

• Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados 

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;  

 

• Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais realizadas, 

especialmente quando baseado no interesse legítimo;  

 

• Comunicar, em prazo razoável, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao 

titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevantes 

aos titulares; 

 

• Utilizar para o tratamento de dados pessoais sistemas que sejam estruturados de 

forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança 

e aos princípios gerais previstos na LGPD; 
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• Eliminar os dados pessoais após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites 

técnicos das atividades, autorizada a conservação para as finalidades previstas em Lei; e 

 

• Observar as diretrizes, normas e regulamentos editados pela Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD). 

 

Apesar da KASINSKI adotar as medidas de segurança apropriadas, uma vez que 

recebemos seus dados pessoais por meio da transmissão de dados pela internet (inclusive 

por e-mail), nunca podemos garantir a segurança total dos dados transmitidos para nós ou 

por nós. Além disso, também não podemos garantir que seus dados estejam imunes a acessos 

indevidos por parte de pessoas com má intenção.  

 

Em vista disso, vale relembrar que parte da segurança dos dados pessoais passa pelas 

atitudes dos próprios titulares, por isso, não compartilhe a senha utilizada em nossos 

serviços em hipótese alguma, ainda que julgue que o destinatário da senha é alguém d e sua 

confiança. Nós não nos responsabilizamos por atos de terceiros, inclusive em caso de uso 

indevido de seus dados de login e senha.  

 

Caso você identifique ou tome conhecimento de algo que comprometa a segurança 

dos seus dados, por favor entre imediatamente em contato conosco, conforme orientações 

do item “12 - Contato”, reportando o ocorrido. 

 

5 - Por quanto tempo retemos seus Dados Pessoais? 

 

Iremos manter seus dados pessoais somente pelo tempo que for necessário para 

cumprir as finalidades para as quais os coletamos, observando, também, eventual 

necessidade de manutenção dos dados para atendimento a obrigações legais ou regulatórias 

às quais estejamos sujeitos ou mesmo para o resguardar os direitos da KASINSKI. 

 

Nesse sentindo, vamos reter seus dados pessoais, em um ambiente seguro e 

controlado pelo maior dos seguintes períodos: (i) enquanto for necessário para a atividade 

ou serviços relevantes; (ii) qualquer período de retenção exigido por lei; (iii) fim do período 

no qual os litígios ou investigações em relação aos serviços possam surgir; (iv) enquanto 

válido seu consentimento, nas hipóteses aplicáveis;  e (v) nos termos da legislação vigente. 
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6 - Com quem compartilhamos seus Dados Pessoais? 

 

A depender da sua utilização de nossos serviços e funcionalidades, para atingir as 

finalidades descritas nesta Política, algumas empresas poderão ser envolvidas nas 

atividades de tratamento, tanto na qualidade de controladores e responsáveis pelo 

tratamento, como na qualidade de operadores e, para isso, a KASINSKI poderá compartilhar 

seus dados pessoais para terceiros, limitando quem têm acesso aos dados para o necessário. 

Para as finalidades aqui descritas poderemos compartilhar seus dados pessoais:  

 

• Parceiros: Para fornecer nossos serviços, podemos compartilhar dados pessoais com 

outras empresas, tais como consultores e empresas de tecnologia e TI autorizados a gerenciar 

o Site e fornecer serviços relacionados ao site, provedores de hospedagem e prestadores de 

serviços de banco de dado, representações comerciais. Base legal: Consentimento e 

execução de contrato. 

 

• Anunciantes ou agências: Respeitadas as restrições legais, podemos compartilhar 

dados pessoas (sempre que possível de forma anonimizada) com anunciantes ou agências 

parceiras que poderão ofertar anúncios e conteúdo de forma personalizada, de acordo com 

interesses. Para tanto, podem ser compartilhados alguns dados cadastrais ou estatísticos. 

Base legal: Legítimo interesse, consentimento e execução de contrato.  

 

• Autoridades em procedimentos judiciais ou administrativo: Esse tipo de 

compartilhamento pode ser necessário para cumprir uma obrigação legal, regulatória, ordem 

judicial ou resguardar direitos da KASINSKI. Base legal: Obrigação legal/regulatória e 

exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial e administrativo 

e arbitral. 

  

• Terceiros: Determinadas bases de dados podem ser disponibilizadas a terceiros, que 

sejam parceiros de negócios estratégicos para o benefício e geração de resultados mútuos, 

tais como o fornecimento ou melhora de nossos produtos, serviços e propaganda. A base de 

dados não será compartilhada para propósitos de marketing por terceiros. Base legal: 

Legítimo interesse, consentimento e execução de contrato.  
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• Novos negócios: Se a KASINSKI estiver envolvida em uma fusão, aquisição ou 

venda de todos ou de parte de seus ativos, seus dados pessoais poderão ser transferidos para 

a empresa ou pessoa adquirente. Em circunstâncias nas quais a identidade do controlador de 

seus dados pessoais se alterar como resultado de qualquer transação, você será notificado 

de quaisquer escolhas que possa ter acerca de seus dados pessoais . 

 

7 - Direitos dos Titulares 

 

Todo titular tem direitos relativos à privacidade e à proteção de seus próprios dados 

pessoais. Nesse sentido, a KASINSKI respeita os seus direitos previstos na Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. Nos termos da legislação aplicável, os direitos do usuário 

devem ser exercidos de forma a proteger também os segredos industriais e comerciais da 

KASINSKI e de terceiros. 

 

Expomos abaixo uma breve explicação dos direitos previstos na Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais: 

 

• Acesso aos seus dados pessoais: Você tem o direito de requisitar e obter uma 

declaração simplificada ou completa sobre a categoria dos dados pessoais tratados, bem 

como a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais.  

 

• Retificação e exclusão dos seus dados pessoais: Você tem o direito de solicitar a 

correção e/ou retificação dos seus dados pessoais, caso identifique que alguns deles estejam 

incompletos, inexatos ou desatualizados. Entretanto, para efetivar a correção, 

necessitaremos realizar uma checagem da validade dos dados que você nos fornece. Você 

poderá, também, solicitar a exclusão dos seus dados pessoais, salvo se houver qualquer outra 

razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou 

necessidade de preservação destes para resguardo de direitos . 

 

• Anonimização dos seus dados pessoais: Os seus dados pessoais que você entender 

como desnecessários e/ou excessivos podem, também, serem anonimizados. A anonimização 

é uma técnica de processamento de dados que elimina toda e qualquer informação que possa  

identificar uma pessoa, ou seja, os dados anonimizados não podem ser associados a nenhum 

indivíduo específico. 
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• Objeção ao tratamento de dados pessoais: Você tem o direito de contestar onde e 

qual a finalidade em que tratamos os seus dados pessoais. Em determinadas situações, 

podemos demonstrar que temos motivos legítimos para tratar seus dados, os quais se 

sobrepõem aos seus direitos. 

 

• Direito à recusa e à revogação do consentimento: Sempre que solicitarmos seu 

consentimento para tratar seus dados pessoais, você tem o direito de recusar o 

consentimento. Informaremos sobre este direito e sobre as consequências caso opte por não 

consentir com o tratamento dos seus dados. Além disso, sempre que você consentir com o 

tratamento, terá o direito de revogar o seu consentimento a qualquer tempo, porém, isso não 

afetará a legalidade de qualquer processamento de dados realizado anteriormente.  

 

• Portabilidade de dados: Você tem o direito de solicitar a portabilidade dos seus 

dados pessoais a outra empresa, sempre respei tando os segredos comerciais da KASINSKI, 

bem como na medida do exigido pela ANPD. 

 

• Direito à informação sobre o compartilhamento de dados: Você poderá solicitar 

informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais a KASINSKI realizou uso 

compartilhado de seus dados pessoais.  

 

• Oposição ao tratamento ilegal: Você tem o direito de se opor a qualquer atividade 

de tratamento de seus dados pessoais que viole o disposto na LGPD. 

 

• Direito de revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento 

automatizado: Você poderá solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base 

em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses.  

 

Se recebermos uma solicitação sua para exercer qualquer um dos direitos acima, 

podemos pedir que você confirme sua identidade antes de agirmos com base em sua 

solicitação. Esta é uma medida de segurança para garantirmos que os dados pessoais não 

sejam divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los. 
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8 - Privacidade de Usuários Menores de Idade 

 

Entendemos a importância de tomar precauções adicionais para proteger a 

privacidade e segurança dos dados pessoais de crianças e adolescentes.  

 

Nossas plataformas e serviços são destinadas ao uso por adultos e não são projetados 

ou intencionalmente direcionados a crianças e adolescentes. Não faz parte de nossa Política 

coletar ou armazenar, intencionalmente, informações sobre esse tipo de público sem o  

devido consentimento de, pelo menos, um dos pais ou pelo responsável legal.  

 

Com o devido consentimento, o tratamento dos dados pessoais de dependentes 

menores de idade sempre ocorrerá no melhor interesse da criança e/ou adolescente, nos 

termos da legislação vigente. 

 

Caso seja do nosso conhecimento que recebemos ou coletamos dados pessoais de uma 

criança ou adolescente sem o consentimento dos titulares responsáveis legais, em casos em 

que deveria ter sido obtido, todo e qualquer dado pessoal será eliminado. 

 

9 - Transferência Internacional de Dados Pessoais  

 

 Caso a KASINSKI efetue uma transferência internacional de dados pessoais, 

asseguramos que serão observados todos os requerimentos estabelecidos pela legislação 

vigente.  

 

Essas transferências envolverão apenas Empresas que demonstrem estar em 

conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis, e mantenham um nível de 

conformidade semelhante ou mais rigoroso do que o previsto na legislação brasileira 

aplicável. 

 

10 - Legislações Aplicáveis 

 

 Por meio desta Política, a KASINSKI se compromete com todas as legislações de 

privacidade aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a Constituição Federal, o Código 

de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n.º 
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12.965/14, seu decreto regulamentador (Decreto nº 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/18) e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.  

 

11 - Alterações nesta Declaração de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais  

 

A KASINSKI busca sempre melhorar seus serviços e, portanto, reserva-se o direito 

de alterar e atualizar a presente Política a qualquer momento, mediante publicação da versão 

atualizada.  

 

Na hipótese de serem feitas relevantes alterações nesta Política, nos certificaremos 

de que as novas informações cheguem a você e, portanto, o Titular dos dados pessoais 

receberá um aviso a respeito das alterações. Além disso, incentivamos você a 

periodicamente revisar esta Política para ser informado sobre como estamos protegendo 

suas informações. 

 

Reforçamos a importância, para nós da KASINSKI, que você conheça a maneira 

como tratamos os seus dados pessoais em nosso Portal de Privacidade.  

 

12 - Contato 

 

 Após a leitura desta Política, caso ainda tenha qualquer dúvida, sugestões, 

requisições ou por qualquer razão precise entrar em contato conosco para assuntos 

envolvendo os seus dados pessoais, por favor, nos contate por meio do nosso Portal de 

Privacidade, ou por meio do endereço: contato@kasinskiconsorcio.com.br. 

 

Atualizado pela última vez em 17/06/2022. 

 

KASINSKI CONSÓRCIO 
 

contato@kasinskiconsorcio.com.br

