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Política de Privacidade 

 

Nós, da Colorado Empreendimentos Imobiliários (“Colorado” ou “nós”), somos uma 

empresa do segmento de construção de loteamentos residenciais na região Nordeste 

do Brasil. 

 

Elaboramos esta Política de Privacidade para esclarecer como os Dados Pessoais dos 

nossos clientes e parceiros (“você”) são coletados, usados, compartilhados e 

armazenados por nós. 
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1. Quais tipos de Dados Pessoais a Colorado utiliza e para quais finalidades?  

 

Os tipos de Dados Pessoais e a forma como a Colorado os coleta dependem de como 

você se relaciona conosco e por quê. Por exemplo, os Dados Pessoais tratados serão 

diferentes caso você seja um cliente, um investidor, um parceiro comercial, tenha 

interesse em trabalhar conosco ou usuário do nosso site. 

 

Listamos abaixo algumas situações em que nós podemos tratar os Dados Pessoais no 

contexto das nossas atividades: 

 

Finalidades de tratamento Tipos de Dados Pessoais utilizados 

Acesso ao site 
/ Dados de navegação: número de IP, data, hora, 

conteúdo acessado e duração de acesso 

 Sou Cliente 
/ Dados cadastrais: Nome, e-mail, CPF, fone e 

cidade 

Sou imobiliária/corretor / Dados cadastrais: CNPJ, Nome, fone e cidade 

Investidor / Dados cadastrais: login e senha 

Tenho uma área 
/Dados cadastrais: nome, e-mail, telefone, 

endereço e mapa de localização da área. 

Trabalhe Conosco 
/Dados cadastrais: nome, e-mail, telefone, 

currículo vitae. 

Entre em Contato /Dados cadastrais: nome, e-mail, fone. 

 

2. Com quem a Colorado compartilha os seus dados?  

 

Nós operamos em parceria com outras empresas para viabilizar as nossas atividades. 

Quando o compartilhamento dos seus Dados Pessoais for necessário adotaremos, 

sempre que for possível, mecanismos de anonimização ou pseudonimização desses 

Dados. 

 

Descrevemos aqui algumas situações que podemos compartilhar Dados Pessoais: 

 

Nossos fornecedores e parceiros. Atuamos com fornecedores e parceiros que 
precisamos contratar para viabilizar nossa operação e prestar nossos serviços. Alguns 
deles podem tratar parte dos Dados Pessoais que coletamos, como por exemplo, que 
prestam serviços de hospedagem de dados. Sempre buscamos avaliar 
cuidadosamente nossos fornecedores e firmar com eles obrigações contratuais de 
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segurança da informação e proteção de Dados Pessoais, com o objetivo de minimizar 
riscos à proteção de Dados Pessoais. 
 
Processamento e meios de pagamentos: Para que possamos oferecer nossos 
produtos e serviços, compartilhamos seus Dados com bancos para operacionalizar e 
gerir os pagamentos, quando cabível. 
 
Empresas pertencentes ao grupo societário: Somos integrantes do Grupo Societário 
Colorado, que inclui as empresas Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nova 
Colorado S/A e Colorado 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por isso, podemos 
transferir os Dados entre as empresas pertencentes a esse grupo, para garantir a 
execução das nossas atividades. Todas as nossas empresas estão sujeitas a obrigações 
contratuais nas quais se comprometem a tratar seus Dados Pessoais com o mesmo 
nível de segurança e de acordo com as legislações aplicáveis. 
 

 

3. A Colorado transfere Dados Pessoais para outros países? 

 

Embora a Colorado mantenha sua sede no Brasil e os seus serviços sejam destinados a 

pessoas localizadas no Brasil, é possível que os Dados Pessoais que coletamos sejam 

transferidos para outros países, como dados de navegação, preenchimento de 

formulário de cadastro, etc.  

 

Estes Dados poderão estar sujeitos à legislação local e às regras pertinentes. 

 

4. Quais são seus direitos como titulares de dados? 

 

Os Dados Pessoais são seus e a lei brasileira lhe garante uma série de direitos 

relacionados a elas. Nós estamos comprometidos com o cumprimento desses direitos e, 

nesta seção, vamos explicar quais são esses direitos e como você pode exercê-los. Veja 

a seguir: 
 

Direito Conceito 

Requisição de acesso aos seus Dados Pessoais. 

Este direito permite que você possa obter 

informações sobre como seus Dados Pessoais são 

utilizados, com quem eles são compartilhados, e o 

de requisitar uma cópia dos mesmos, respeitando 

eventuais direitos de propriedade intelectual. 

 

Requisição de retificação dos seus Dados 

Pessoais. 

Este direito permite que você, a qualquer 

momento, solicite a correção e/ou retificação dos 

seus Dados Pessoais, caso você identifique que 

alguns deles estão incorretos.  

 



 

5 

 

Requisição de exclusão ou cancelamento dos 

seus Dados Pessoais. 

Este direito permite que você solicite 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. 

 

Direito de objeção ao tratamento de Dados 

Pessoais. 

Você também tem o direito de contestar onde e 

em que contexto a Colorado trata seus Dados 

Pessoais para diferentes finalidades.  

 

Em determinadas situações, podemos 

demonstrar que temos motivos legítimos para 

tratar seus Dados. 

 

Solicitar a portabilidade. 

Você tem o direito de solicitar que seja entregue 

a você, ou a terceiros que você escolher, seus 

Dados Pessoais em formato estruturado e 

interoperável, respeitando eventuais direitos de 

propriedade intelectual. 

 

Direito de retirar o consentimento a qualquer 

momento. 

Você tem o direito de retirar o seu 

consentimento, no entanto, isso não afetará a 

legalidade de qualquer processamento realizado 

antes de você retirá-lo.  

 

Se você retirar o seu consentimento, talvez 

determinados serviços sejam interrompidos.  

 

Direito a revisão de decisões automatizadas. 

Você também tem o direito de solicitar a revisão 

de decisões tomadas unicamente com base em 

tratamento automatizado de seus Dados Pessoais 

que afetem seus interesses. 

 

 

Para solicitar o exercício de qualquer um dos direitos mencionados acima, favor entrar 

em contato conosco pelo e-mail: lgpd@coloradoempreendimentos.com 

 

Para sua segurança, sempre que você apresentar uma requisição para exercer seus 
direitos, a Colorado poderá solicitar algumas informações e/ou documentos 
complementares para que possamos comprovar a sua identidade, buscando impedir 
fraudes. Fazemos isso para garantir a segurança e a privacidade de todos visando à 
não divulgação de Dados Pessoais a pessoas não autorizadas. 
 
Em alguns casos, a Colorado pode ter motivos legítimos para deixar de atender a 
uma solicitação de exercício de direitos. Essas situações incluem, por exemplo, casos 
em que uma revelação de informações específicas poderia violar direitos de 
propriedade intelectual ou segredos de negócio da Colorado ou de terceiros, bem 

mailto:lgpd@coloradoempreendimentos.com
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como casos em que pedidos de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados não 
possam ser atendidos em razão da existência de obrigação da Colorado de reter 
dados, seja para cumprir obrigações legais, regulatórias ou para possibilitar a defesa 
de direitos do sistema opinião ou de terceiros, inclusive em disputas de qualquer 
natureza. 
 
Ainda, algumas solicitações podem não ser respondidas de forma imediata, mas a 
Colorado se compromete a responder todas as requisições em um prazo razoável e 
sempre em conformidade com a legislação aplicável. 

 

Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões ou sobre como você pode exercer 

seus direitos, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais 

informados ao final desta Política. 

 

5. Por quanto tempo os dados serão armazenados?  

 

Nós manteremos seus Dados Pessoais somente pelo tempo que for necessário para 

cumprir com as finalidades para as quais foram coletados, salvo se houver qualquer 

outra razão para garantir a sua manutenção como, por exemplo, cumprimento de 

quaisquer obrigações legais, regulatórias, contratuais, entre outras permitidas sob a lei.  

 

Sempre fazemos uma análise técnica para determinar o período de retenção adequado 

para cada tipo de dado pessoal coletado, considerando a sua natureza, necessidade de 

coleta e finalidade para a qual ele será tratado, bem como eventuais necessidades de 

retenção para o cumprimento de obrigações ou o resguardo de direitos. 

 

6. Como a Colorado protege os seus Dados Pessoais? 

 

A Colorado toma providências técnicas e organizacionais para proteger seus Dados 

Pessoais contra perda, uso não autorizado ou outros abusos. Os Dados são armazenados 

em um ambiente operacional seguro que não é acessível ao público. 

 

Com a finalidade de garantir a segurança de seus Dados Pessoais em nossos sistemas, 

adotamos as melhores práticas de segurança da informação disponíveis, incluindo: 

 

▪ A utilização de criptografia para transmissão e armazenamento de determinados 

dados pessoais; 

 

▪ Adoção de controles de acesso rigorosos aos dados pessoais armazenados nos 

sistemas; 
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▪ Utilização de mecanismos técnicos contra acesso não autorizado aos sistemas 

por meio de firewalls, anti-malware, entre outros; e 

 

• Implementação procedimentos preventivos contra incidentes de segurança da 

informação. 

 

Nós nos esforçamos para proteger a privacidade de seus Dados Pessoais, mas 

infelizmente não podemos garantir total segurança. Entrada ou uso não autorizado de 

conta, falha de hardware ou software e outros fatores podem comprometer a segurança 

dos seus Dados Pessoais. 

 

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

informação da Colorado, por favor entre em contato conosco. 

 

7. Como falar sobre Dados Pessoais com a Colorado? 

 

Se você acredita que seus Dados Pessoais foram tratados de maneira incompatível com 

esta Política ou com as suas escolhas enquanto titular dos seus Dados Pessoais, ou, 

ainda, se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões relacionadas a esta Política e à 

forma como tratamos seus Dados Pessoais, entre em contato conosco. Nós temos um 

Encarregado que está à disposição nos seguintes endereços de contato: 

 
E-mail para contato: 
lgpd@coloradoempreendimentos.com 
 

 

8. Atualizações dessa Política 

 

Como estamos sempre buscando melhorar os nossos serviços e a forma como 

operamos, esta Política de Privacidade pode passar por atualizações para refletir as 

melhorias realizadas. Desta forma, recomendamos a visita periódica desta página para 

que você tenha conhecimento sobre as modificações efetivadas. 

 

Data da última atualização:  15 de fevereiro de 2022. 

 

Histórico de versões: 

 

Li e aceito todos os termos aqui contidos  
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